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العوبيةالترجةهامشعلى

تفضلوقدسيمالا،تقديمبايالمترجملهيه"دانيحوزهيكنلمالكتاتهذا

أقدمتالواقعفيولكننى.مستقلةبمقدمةهذهالمربيةترجمتهفخصنفسهالمؤلف

-تيتناولهالتىوبالمنطلقات-يتناولهالذيللموفوعبأنمنىايماناترجمتهعلى

نابالتالىلهتمنيا،القريبستقبا!اوفيحياتناراهننيبالفاشأنا-زاويتها

ألىالجدلهذااكثريتجهان4نةالوقتفيمةقا،الجدلمنالكثيريثير

.الابابدون،الانفمالالسريمةاجوائنافيالماخذاليسيرة،القثور

*

وقدروص/ةيهوديأنهإ:)1(الكتاببمؤلفتتصملاحظاتىأولىكانتلذلك

عربيالانوالئبوربالويليناديمن-بدلكحقالهاصلةلا،سباب-غدااعدملا

وفي)با،سلامتتصلدراسةترجمقدالاسلامىللتراثالحضاريبالدوريحتز

مكسيم"اليهوديانمعهدا!د!وديهـ،تبعن(اصائيلمعالصراعذروة

المربيالحقعنش!جاعاموفشعيادفاعااصدقيزالولا!لان"رودنسون

واع1591عامباريىفيولد،نرنياتطعىوعالم-ضْق"رودنونمكيم!-ا

قيا،ثارمصلحةفيصظفالماصتاذاالاو!الرقفيصواتجعتضثم،يخهاهدراصال

(اصوربونا-،ممةفي)"البلباللدراماتاعمبةاالمدرصة"فىللمراساتسديرالانءهو.ءفىت

أحدوهو.الاو!لئرقابنرياتاريخفيويحافر،القديتيئوالحم!يةالاثيوبيةبملم-جت

كان-اتي"الاو!الرق11مجلةالىبالاضافة-وله،للاستممارالممادينالتقدسييناتفيئ

واتاربخ،الاملاسللمالموالرياثقافيوانربخ،المما-سالرقعنعدبدةدراصات-يرماجص

يميد"صحمدجاة"عنمقازاكابالهانكما.الابةواللضات،الاتجماعوعلم،الافريقي

ائرقاثنولوجبة"عنكابالقادمالعامفيلهيصدرانويتظرطبمه.لامادةتمهيداا؟ننجهاتظر

."والاضرابهةالاصلامAءقخر:كتاب،"الأو!

المهيويةوفدالاضايخلىالاصالحدوا!تفدالراهنالضاليموقفهالىبالافافة)وهو

طلابلاكحادا!ايةالندرة!دوائتركliltعابمالقامرةزارندكان(عامبوجهوالنمربة

."فلبن
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يناللىالمربالياصييناولئككلمنللصهيونيةبالملممدعومةفمالةومناهضة

يرفعونمامعيوم!للسلوكهميتناقضوالذين"بفلسطينالمنتفمينجمحية،يؤلفون

اسلامية،بلدانعننعرتمافيالمسلمينمن!لثيرينومن،القوميةشماراتمن

بقيةفيوالمنصريةالالتحمارضدالكفاحراياتورافص"الماركسيين"منوكثيرين

حزيران5حربقبل،،صائيلالمالمىالتأييدنجحرانوجهوفي.الحالمبلدان

طبيعةفيمابففحعقيرتهيرفعاجنبياولايى"وديهذاكان،وبمدهاواثناءها

والمناظراتالمقالاتمنمجموعةفي،(انتحارية)وتوسعيةرجميةمنذاتهاالصهيونية

هذافيثرهماابرزمنو!لان.احصاؤهايسهليحدلموالنداءاتوالمقابلات

واقعاسائيل":بمنوان)2("الحديثةالازمنة!مجلةفيطويلةدراسةالان

منبدلا-اعلامناباجهزةاحرىو!لان،المربيةالىمؤخراترجمت،"استمماري

،ا،خرىالمالملفطتجميعالىتترجمهاان-المتناقضةالمتخبطةمساعيهاكل

الوقتفيوهو.طائلماغيرفيا،نتهدرهماكلوتوزيعهانشرهاعلىتنفقوان

لجنة،"بيركجاك"الاستاذمع،فرنسافييرأسالمقدمةمدهنيها!لتبالذي

المهيونيالتحكمبرغمالنثا!دائبه،ائيلىالاصالعربىالنزاعحقائقلايضاح

فضل(أللهوالحمد:أضيفهل)ونثاطهااثائهافييكنولم،الاعلامبرسائل

عربية.مؤسسةأوحكومةلأية

دراستهنيالمؤلفبهاخذالذيالمزدوجبالمنطلقتتصلالثانيةوالملاحظة

دراسةمجردلش-عنوانهرغمعلى-الكتاباهذاان.والماركسيةالحلمانية:هذه

غناءلنالكانكذلككانولو،الرأسمالىالنظاممنالاسلاملموقف((وثائقية"

ومنه.النهضةعصرمفكريحب3ومن،القديمالفقهكتبمنأيدينابينمافيضنه

بين"الجدلية"للحلاتتوتحليليةنظريةدراسةذلك،قبلبل،ذلكفوق

والرواب!السلوكيةالمواقفوبين-أرضيةأمكانتسماوية،عقيدةاية-الحقيدة

الىانتسابهاتعلنالتىالسياسيةوالبتَىالاقتصاديةالتماملوعاداتالاجتماعية

يتوقعلما-المنواننفسوتحت-مثلايعرضالمؤلفرأيناولذلك.المقيدةهذه

6ليةالائترالاتجاهاتتطورعلىايجابىأوسلبيأثرمنالدينىللمامليكونان

كلفى،لهابدلاكانالاملةالنظرةهدهومثل.الاسلامىالصالمفيالحديثة

التنقلمن،زواياهعنزاويةكلوفي،لهتعرضالذيالبحثخطىمنخطوة

فكريةارضيةعلى،والممارسةالنظريةبين،والخاصالمامبينالتواثرالدائب

الصاعدجينانظرفي"الصالصنالاولياء"أخر"!رتربولجان"يصدرمااتي-2

الفلفي"سارتر"نبوغاساهما!دين،لقلبالهاوشراحالثوربةالياساتمفلفىبعضولدى

حالدوننيعاالحقبقةان)سهيؤمنونكارواحتى،الياصيةمواقفهتناقضاتعنوالادبي

!!وليى،شرفيتامفيالامشارياتمضلوان،(وراءمافيماعناتخت!لفانجرنى

فلطيئ.قالاصنمماريا،حتلال
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والارضية.الراهنةمرحكمافيالانسانمعارفمعومتسقة،المنطقمتكاملةمحددة

.اليومصورتهتكونأنيرى!لما،الماركسىالاجتماععلمهىالمؤلفاختارهاالتي

الملمننالىالمؤلفيوجههارعوةالمطافأخرهومم!الكتابحر

جذرياتنافيايرىاندون:أعنى،كمسلميئاليهميوجهها.!صاكية

بنيةعليهايقيمونقدالتيالاشتراكيةالاسسىوبينالدينيةعقيدتهمايسىبين

لمظمةالبالغتقديرهتاْكيدومع،محهاالمتسقالحكمونظامالاقتصاديةمجتمحهم

الانسانية.الحضارةتطورفيالاسلاملعبهالديالدور

هوأخذهرغمعلىالمسلمينالىالدعوةهذهيوجه"رودنجمون"كانولئن

والمسيحية-اليهوديةالىبالطبعوكذلك-الاسلامالىنظرهرغمعلىأي)بالحلمانية

العاملانيرىنفسهالوقتفيفهو،(الانجانيةالايديولوجيات)منكواحدر
أ،والخارجىالمسبق(الايديولوجية)المقائدتأثيرليىالمجتمماتتغيرفيالرئيسي

رر،الظروفرهذهتفكيرهاانما!تأثرومدى،المجتمماتهذهمماشظروفهومابقدر

ناشاءاذايستظعالمؤمنالمسلمالقارىءانمنهلاستخلصهذاالىأثر

منطلقهنفسهالوقتفىيرفضوان،الاشترا-لىتفكيرهنتائجفيالمؤلفمحيلتقى

علىلقادرتانالانان؟دميةالمحققةالاتجماعيةوالحدالةالسماءان.الملماني

الملصقةوالطقوسالخرافاتمنالمتحررينوالمجتمعالفكرفي،السلسالتحايثى

وا،ضطهاد.الالأتخلالمعالسماءتتمايثىمه!كثيرابأيسر،الدينيبالثمورعسفا

أنفسهمبفرضوننالذلاولثكنجيزالانجر!:مثلااعني.التسامحئر!،؟لكن

وألا،مثلهـممؤمنالشىلانهالمؤلفعلىالنكيريقيمواانوالنارالجن!ةعلىاوصياء

الماركسيةجنةعلىأوصياءانفهميفرضونالذينلاولئكنفسهالوقتفينجيز

يجمللم(الماركسيالملمانيوهو)لانهالمؤلفهذاعاىالنيهريقيمواانرنارها

اواقحيةاوالحكمالثريعمؤ!ساتأن.بالاشتراكيةالايمانلصدقشرطاالالحاد

قامت)نهايفترضالتيالحقائديةللرسالاتالاقلعلىتشويهااونقيضادائماكانت

هذهولحل.(الرايهذاعليهاينطبقلامؤسسةاعرفولست)فثلهالخقيق

الخلاصولمل،التاريخفي-طبماوالمؤسفة-الرئيسية(الحتميات)احدى

،(الحرية)الى(الفرورة)منالفحلىا،نانيةانتقالبدايةهومتهاالتدريجي

الحقالايمانلبيلنفسهالوقتفيهوالخلاصهذاالىالوحيدألسبيللأن

الطبيمةتطورقوانينالتكثافعلىالقدرةا،نسانهذايمنحالذيوبالملمبا،نسان

-لانهناومن.التطورهذاتوجيهفيالتحكممنمزيدعلىالقدرةوممها،1والمجتمع

ماصميدعلىأو،المقيدةصميدعلىصاء-(الستالينية)الوثنيةمنالخلاص

مساوئها-الاالآخريننظمعنتأخذتكادلاللحكمنظممنبلادنافيا؟نحتىنعرفه

بحقهاعترافولأي،الحرببىالانسانلآدميةاعلان،يالاولىالحقيقيةالبداية،مو

اختلافوعلى،والعصورالميادينكلفي-(الشالينية)ظاهرةان.الحريةفي

يؤمنالذيوالتنوعالمتسامحالتمايث!زقيضهي-تسمياتمنعليهايظلقما

أيا،الحضارةنظروجهةمنبربريةرجميةلذلكوهي،عطاءهويثريبالانسان
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هوهنانفسه(التقدم)وممنى.ماديتقدممنارصابهايحققهقدمامبلغكان

نظر.اعادةالىبالتالييحتاجالذي

الدينىالاعلىالمثلبين،والمجتمعالفكرفياللسالتمالىهذا:يقالولقد

حيث،والميحيةاليهوديةظلفيماحدالىيستطاعأمر،الدنيويالاعلىوالمثل

وربه،الفردبينالملاقةنج!ينحصراصولهصفاءالىبهرجمنااذاالدبنبكاد

واالاصاسيةا،نسانمطالبءنتحبيراالا%رىالمالميةالمقائدكطلكونهالىاضافة

واحد،وقتنيومماملاتعبادةدين،نهتصقيدااكثرفأمرهالايلامأما.عنهاعزاء

قالكما)اليوميةللحياةايضااثترعبلفحسبالسماءباكوتثرلملانهأي

تاريخفيالكبرىمكانتهتكمئالازدواجهذاوني.(مقاربةصيفةفينفهالمؤلف

للسماءدينا،مماودولةدينا!دانلقد:نفسهالوقتفيومثكلته،الانسانيةتحرر

الجانببينالتمايشمكلةانايضاومحيح،حقاصحيحوهذا.للارضونظاما

فىالمالمصورةتصوغه!االدنص:يالاعلىالمثلوبينالاسلامتماليممنالدنيوي

الذي-الواقعولكن.تمقيدااكثربدلكتبدو،الفرينالقرنمنالثانيالنصف

الاللامانهو-اثباتهيْىناجحاوتحليلياتأريخيا-هداالكتابهذامؤافرزل

اقتصاديا؟مجابهاخذتالتيالدولوعلىالحضارةوعلىالناسعلىيفرضلم"

نادائماالملمونارتضىللرياةأء)!مَثلالاسلاميةالريحة"وان،"مرددا

ناالىبالاضافةوهذا."تحقيقهعنالقصوربالغوالفحليةحيابهمفيأنهميعترفوا

القرنفيالتكفةعصربدايةمنداخذواقد-عربوغيرعربا-الاسلاميالحالماهل

بلاخرين،تثبها،المختلفةواساليبهالحديثالاقتصادعقليةنحوبالاتجاهالماض

لهمتتيحاندون،الاجنبيوالاقتصاديالمسكريالفزوتجاهبة،ؤ.ئمعنردفاعا

لتلكدينهمتماليممنسندعنبالبحثحقاانفهملتمنيةالففوهـفىصةهذه

لحلمانية3يرنضونالدكالملميناولئكأنيبدوهف،ومن.ألجديدةالا-جاهات

والدديئ،الحديثةصيغهانيوالغدمالمدالةنثلعلىذاتها)وقتفيويحرصون

لابحيثالمطلبيئهذينبين3مجتمهوفيذواتهمفيفيقللترصيفةن!دانقهميؤر

ال!ودةيطلبواانلا،عليهمالمساميناولئك،وانفصاميةمتناقضةثنائيةيؤلفان

ناهوالواقعلأنا"الدهبىعصرهلأفيا،الاسلاماشتراكية"بونهماالى

انثلهلى.تضبقتضمنالتيالمؤسساتينئىءلمالدنيويجانبهنجما!لاسلام

استئهقدكانالديالاتجا.فيبميدايوغلواانبل،(ياوحمات"الاشترالية"

بابفتححقافيميدوا،(عبدهمحمدالامامامثال)المرد؟-ن"المصلحون"

للاوليحثفظون*رضونظامالماءدينيناصلامهمفيويفرقوا،الاجتهاد

الاصلاماملنهظلىيالدسثوريالمبداالثانيعلىويطبقون،وقدسيتهلخلوده

لدعوالديالثبدلهداان.(*زصمانبت!بللالاحكامتبدلجواز)مبدا،نفسه

سواء،الاقلملىقرنومنلى،.حالأبةعلى*نبحدث"صظ!ه"الىالفرورة

لثريماتمنهثبمل-(لقمميةاو(رجمية)-وحكوماثهم.)3(رفضوهأمارادوه

الحققة.مد.علىالكثرةبالنةأثلةيحوييديكبينالديوامتاب-3
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منتجحلباسمهالل!مالمتنطمينانقلاباتاوشعوبهموثورات.يوميةومماملات

التطورهذايحدثاقللمسلميناذنالافضلفمن-ومبادىء!ثماراتتمجيله

نامنبدلا،فقهائهممنالتقدميينوباجتهاد،عقيدتهماهـاروضمنبارادمم

تخلقالتىالهدامةالثنائيةهذهقطبيبينمتأرجحةالبسيطةالمؤمنةجماهيرهمتظل

سمحتلقد.المحاشيةوحقوقهمصلحتهوبينالمؤمنتقوىبينوا،نفصامالقاق

اللهمنعقاباجاءتانماالهزيمةهذهانقنوروفييقرلون(النكة)بعدفلاحين

لسواهم،اعطاهاقدالله!داناراض-الزواعيبالاصلاح-(اغتصبوا)أنهمءلى

الاصلاحيةمنجزاتهاأبسطفيالاجتماعيةللثورةكانما،ليقالهذامثل!لانوما

فة،،ءهمانلو،منهاالمتفيديناولقلوبفيالمصرعهذاثلالىتنتهىان

ءلىحصولهموان،للجميعالارضانتمنى(للهالارض)بأنواقنعوهماقتنموا

أحكامها.ظاهريخالفحراماغتصابلا،الريمةلمثلحلالتطبيقط4تنصيبهم

أعماقالىا،سلاميمتدبلدفيتقوموهى-الثورةانلويحدثانهذالمئل!دانما

الاسلاماركانمنتنطلقمتكاملةنظريةتضعاناستطاعت-شبهفيالجذور

لتقيم(الانحطا!عصوربهاكاالمقتالتيالث!وائبمنتبرئتهابمد)الاصاسية

(حالأيةعلىالمالمية)الاصاسيةالار-لانهذهبينبنيوياواتساقاحميماتمالا

الحديث.الائتراكيةمجتمحبهايناديالتىوالانسانيةوالتقدمالمدالةقيموبين

تى(111.1الفكريالارهاب)كانأذا،جديدةبدعةتكونلن(استوية)هذهومثل

الكاثوليكيةصةامنهاليهايقتنافلقد:البِدعيخثرنبحضهميجمليزالما

ديمقراطية)نفسهاتساحزابالفربفيتقومانامكنولدلك،حينمنذ

بعفلم)!كعرامسيحييننرىايضاولدلك،التقدميةصادقبعضها،(مسيحي!ة

وبينالانجيلبربايمانهمبينتناتأييستعرونلا(نفهاالكنشةرجالمن

ليتالدعوةهلىهانايضايحنىنفسهوذلك.ألاثتراكيةالمثلأجلمننضالهم

واحد،"الانسان"وواحد"الله"ان:"اصطفائية"ولا"تلفيقية"حقيقتهافي

.ديمومت،،فيمتطورةتطورهانيخالدة،واحدةطينةمنالارضومئلالسماءومثل

الحكيمش4

1167(ا!لتوبر)الاوللرين5،القاهرة

القارىءفرفاذا.فهشهكماالمزلفنصترجمةفياينااكونانجهديحاولتلقد:ملا!ة

جداقيلةاصناءاتنىفلىلك،المربيوالنصالفرنىالاعلبينالاخنلاتبمفىملى!لقارن

واختمار،الكلابدصدير!المنهبيةالسوياتبمضايبازواهمها،ملفالانهاالمؤلفأصتأذنت

الروجةوالمصادرالدورباتاكرباضبماد(صفحة55منتألفالاعلفيكانالدي)المراجعنت

والفرنبةالمربيةالكبمناليهالرجوعيهلبماومكلتيا،والريمةوابولونيةوالالمافية

المتنفياخطاءثلاثةناكانكما.فصل-للصفحاتعلىالحوائيتوزيعامادةمع،والانكليزية

بترجماتاوبهاالمؤلفامهدالتيالمربيةانصوعىاط.دموببهاالمؤلفنيطلبامفرني

امولها.فيجميماايهاالرجوعحاولتفقدسها
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العربيةللترجةالمؤلفمقدمة

الىطريقهافيهيالكتابلهلىاعربيةترجمةانعلمتحينالمادةبالغكنت

والىالمربالىالبدايةمنذبذهنيمتوجهاتأليفهاثناءكنتلأنىذلك.الن!تر

الجمهورالىايضاأتوجهكنتأنيصحيح.الاسلاميالحالمشحوبمنغيرهم

والثويه،القصوربالفةصورةالاعنهالديهليستبوقائعتمريفهملا2،الاوروبي

ا،سلاميةابلدانضعوبولكن،اهتمامهتثررئيسيةقضايابثأنرأيىعلىواطلاعه

انتهيتانىايضاومحيح.اسئلةمناطرحهمافيالاولالشأنصاحبةهيكانت

منانطلاقاكاننفسههذاولكن،الممومية!لثررةقضايامناقثةالىالامرخر2

اجدانحقاأكلكنتولدلك.بهاوالصقالاسلاميةبالمشكلاتأخصمنا"قشات

الفرنسية.اللفةيقرأونلاالذينالمسلمينالقراءاولئكالىانكاري،يصالوصي!لة

!لليهما.لهمافث!كرا.الحكيمونزيهالطليعةداربفضل،يتحققأمليذاهووها

فلقد.هامةنقطةلايضاحالترجمةهدهنرفرصةاذَمزانأودأنيعلى

."خدمةيؤدي"انيطمحالكتابهذ.اانالفرنسىللاصلتصديريبدايةفيقلت

الثالبالمنافدينمنعددااناذ،حقيقتهعلىدائمايقهمالمالقولهذاانويبدو

وانيامتماماتهمعنالبمدببضبحيداكنتانيعلىأخذواقدالعربيةالبلدانفي

.؟خدمة"منلهأتنطعكنتمابكلأفلمبالتالى

التصدير-ذلكفيقلتكمما2-فانا.التفاهميوءمنبحضاهدافيانوأظن

وقد،الممرفةحقالمرباعرت-أظن!دما--دنتولئئ.فرنسىاجتماعىعالم

الحماسثديداهتماموعلىبهممستمراتصالعلىوظلبتظهرانيهمبينعثت

لقلأ..المربالمناضلينعدادفينفسىاضعبحيثالسخفمنملت،بقضاياهم

وتركيةعربيةممينةلحركات،معينةحقبفي،عونمناستطعتماقدمت

والىالشعوبهذهتقدمالىتهدفانهالاعتقاديعمهااتماطفكنتوايرانية

المطف،هلىاكلبرغم،منى،.الرأيشئلتحينأشرتولقد.عامةالبئريةخير

بالاخاءأحفل!لانماكثراوالايرانيينوالاتراكالعرباصدقائىوسطانوبرغم

من،هناكمنلاهنامنرجلااظل،والاوروبيةالفرنسيةالاوسا!بحضمننحوي
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قال!دمالاقولوثمبىوثقافتىووطنىأهلىأنكرفلا،بلاد!لممنلابلادي

:الثنفري

)1(لأميلسواكمقومالىفانيمطيكممدورامىبنىاتيموا

اقترحانشأنىمنفليىايرانياو،تركياولاعربيامناضلاولستأما

الحركاتمهمةهوالبرامجهذهمثلاقتراحاناذ،اجتماعياأوسياسيابرنامجا

حسبانعلىوالقادرة،1شحوبهافيالجذورالممتدة،البلدانهذهفيالمحليةالسياسية

تحقيقامكاناتوتقديرجماهيرهاتطلحاتادراكوعلىوامانيةالزمانيةالظروت

للكلمة.الضيقبالممنى،السياسيبالرجللستهلىاالىانابل.التطلصاتهذه

علىالسياسةرجاليعالجهامثكلاتالفكريالصحيدعلىأدرسانيهوافعلهما!لل

الحملية.الممارسةصعيد

وكل،المسبقالعلمالىمحتاجاواجتماسسياسىنفالكلكانولئن

فلست،النظريالتفكيرمناساسعلىالقيامالىبحاجةواجتماعىسياسيبرنامج

اولئكخدمةنيوافكارمحلوماتمنلديماوضحمناكثردورييكونانأطمع

الستراتيجية""صميدعلىالمملخططويرسمونالبرامجيضحونالذين

."التكتيك"و

قديمة،اصبحتكتايىلهايحرضالتيتلكبينعديدةقضاياانالىهذا

التطوروبين-*سلامهناوهى-الدينيةالحقيدةبينالحلاقاتقضاياسيماولا

فىنوقثت.كثرةمناقثا!قبلمنحولهادارتولقد.والياسىا،جتماس

،(تجاهلهامعاو)الاعتباربحينالاسلاميةالؤونأخذدون،جهةمن،اوروبا

نقرأانويكلفى.الاسلاميالمالمفي-بميدحينومنذ-اخرىجهةمنونومت

فيالم!ريةتطور":(بالانكليزية)"ي!كيثىنيازي\)وضحهالديالممتازالكناب

التيالقضايامنكثيراانلنرى،(كتابىمنالانتهاءبحدالاأقرأهلموالذي)تركببا،(

لامبراطوريةمنالاخيرةالحقبةفيلاهبةمناقضاتموضعكانتلهاعرضت

الوقائعمنبثهاداتالاوروبيةالمناقشاتاغنياناذنقصديوكان.انمثمانية

اساليبفيالحديثالنهجبحضالاسلامىالمالمشموبالىاحملوان،ا،سلامية

الدراسة.

اليومندخلهالذيالمصر3ولكن،قديمالؤونهذهحولالجدلانذلك

البلدانفيالاستقلالاجلمنفامفاح.الجدةكلجديدةاتطورمنمرحاتيثل

بل،فحسبهذاولشى.الاقلعلىالرئيسيةجوانبهفي،نهايتهبلغقدالمربية

مرحلةتجاوزعلى-بعيدغيرمستقبلفي-مقبلتانوايرانتركياانليبدوانه

كلفي،المرءيلمحالاولىوللرة،الافقفيثائرهتلوحتجاوزا،المستقلةالتنمية

الكلمةهذهاناعرفبالطبعوانا.اشترا!ديةمرحلةفيالدخولاحتمالات،مكان

حانقدانهيمنىبالذاتهذاولكن،بعضعنبمضهامختلفةكثيرةممانيتشمل

اترجم(01الاصلفيبالمرببة-ا
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،النوعهذامنمرحلةتكونهانيمكنمادراسةفيوالتدقيقألتممقصتلمزيدالوقت

حالأيةعلىالوأضحومن.ارتضاء3تستطيعقدوماترفضهوماتقتضيهوما

الخاصةالملكيةبهتثقلالذيبالوزنبصيرةعلىاصبحوامكانكلنيالاسان

الملكيةهذهانيمنىلاهذا.ثحبكلفيالتنميةاشقلالعلىا،نتاجاوسائل

الىيقودالملكيةمنالنم!هذاايتبادانولا،الممكنالوحيدالخطرمصدرهي

والامتيازاتقةالمطالملكيةالضاءبعد،اوروباففى.المثكلاتمنبريءارضنحيم

ولكن.عنيفةوصراعاتالمجتمعفيعميقةانقاماتمكان!للفيحدثت،الاقطاعية

.الالفاءهدااجلمنالناسيكافحانوالصوابالعدلسنكانانهينفىلاذلك

ي!ح،الدخولهلىااحتمالمجردحتىاو،الاثتراكيةالمرحلةفيوالدخول

مرحلةفيالدخوليثرها!لانالتىاثكلاتنفى-خر2صعيدعلى-جديدمن

على،يفرضهاالتيالحدودحولالحديثيدوراخرىمرة:الحديثالاقتصاد

المرتب!الحضاريالمراثالىانتسابها،عنهاأتحدثالتىالث!موبتطورامكانات

تمتمها(الاهتماممنمتزايداينالأمروهذا)وكذلك،ا،سلاميبالدينتاريخيا

يفرضهانيمكنالديالاتجاهحولالتاؤليتكلرر-لما،محينةقوميةبخصائص

صتخدما5،بحث!ااعاوداناردتالتىهىالمكللاتوهذه.الماملانهدأن!لفا

والثقافىالياسىالتأريخأعني)ا،صثراقحققهاالتىالنتائج-اولىجهةمن-

الاجتماععلماليهاائتهىقداناعتبرممطياتاخرىجهةومن،(للثرقالاجتماسو

تمهيدالاهوماهداانأعلموانا.(الاجتماععلماءىنكثرونانكرماوان)العام

هدهعلىجوابالىبحاجةيحودوالمالانرادمنعددامناكوان،الطريقلعواثر

تطرحهمادقائقفيالدخولوعلىاقدامفيتجاوزهاعلىقادرونهمبلا،سئلة

منملايينلدىولكنها،حيةمشكللاتمنالياسيةوالننىا،قتصاديةالتنمي!ة

الىالبوابهداافتقاداوعليهاالجوابوافتقاد،مطروحةأسئلةتزالماالناس

علىيمملونانهميحسبونالذيناولئكاذهانعلىيثقلانهلبد،الكافيةالمبررات

الموضوعية.خالصةلاثياءالىنظرةأصاس

نايمتقدونيزالونلايناللىالمرباولئككلالىهديتيالكتاتهذافليكن

تلكعنكثراتختلفاليومدنياوان،وا،لتزامالحماستسبقانيجبالممرفة

.)1("ظناا،ا!لثرهميتبعوما":لاجدادهمفيهايقالكانالتي

المنرجم()،الاعلفىبالعرية-ا

12

لرلنصن!كسيم

http://www.al-maktabeh.com



ت!دير

شدمة.يؤديانيريدلأنه،طموح!لتابهذا

رجاليخدمان-الاسلاميةبالؤونممنىاجتماعىعالمومؤلفه-يريد

فهمعلىبمساعدتهموذلك،وحف!ارةدينابالاصلامارتبطتالتىالبلداننيألفكر

منأفضل،"اوروبيا"كونيبحكم،نفياعتبرانىيحنيلاوهذا.مميرهم

الىاسبقهمجحلتنىالظروفولكن،ذلكابداأزعمفلت،ومعرفةذكاءخيارهم

تلكمحضلاتةيمالىالطريقتسدالتيالا!ثتماعيةالعقباتبعضمنالتحرر

وللتخلصماضيهاعلىالموضوعىللتمرفامامىمفتو!ةال!بلواجد،البلدان

التكلماستطيعافيأضيفانوينبفي.حاضزهاصورةتحجبالتيالاساطيرمن

-الحرياتككل-وهذه.كتمانهالىغالباالمثقفوناولئكيضطرمالأقولحريةني

باهط.ثىنستاياهتكلفهمقدماتكلفنىلاولكني،مجانيةغيرحرية

ناُنا.نفسهوبالاللوب،الاوروبىالجمهوريخدمانالكت!ابهلىايريدوكذلك

(اليومالي!ارصفوففيالانثارالبالفة)"الثالثالعالم"بصوفيةمصابغر

مثكلاتولكن.رادافهمنواحدفياو)دلملانىصباحكلالماثرحظىاندبولا

عاماثلاثينمناكثرمنذواهتماماتيودراساتى،رئييةثكلاتالثالثالعالم

فيداركه،الثالثالمالمهذانيهامةمنطقةثؤونعلىاطلاعااوسعجمتني

ماللقارىءاقدمهناوانا.الخاصةبثكلا!!اايضاتتميزولكنهاالمامةمئكلاته

انهيتصورالذيالمكانفيوليضعهعليطليحكم،وتاُملاتىممارفىالىبهاوحت

005الاقفاللكلواحدمفتاحمنهناكفليص،ي!تحقه

موجزهوولا،الا!لاميللمالمالاقتصاديالتاريخنيمؤلفاليىالكتابوهذا

هـذامنمؤلفهناكيكونالافملاالمؤسفو!ق.المؤلفهذامثليحويهانيمكنلما

أصاسية-لىبدتمحينةنقا!ثأنفي-كنتولئن.)1(موجزأومطول،النوع

.ز.ي"اعدراز،الكتابهدااؤلف!نتبيناجزنيةبصورةصدتاثمرةهد.-ا

"الاو!الرقفيالحديثالاتصحاديانربخالىمدخل"عنوانهبالانكليهزبةتمابا"مرضلاغ

المملوما!منكيراقدراتضمن،تمورهعلى،الكابوهدا.((691مام،بريل،يدن)

تليلأ.الاابالرجوعاستطعولم.والوثانقوالارقام

13
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،(ممرفتىحدودفي)ا؟نحشالتاريخعنها-ث!التىالممطياتلخصتقد

اقدمانالرئيسيةغايتيكانتولا،كلهبالموضوعأحيطانابداهدفىكانفما

ذلكارادفمن.المتنوعةوالوقائعالمديدةللاحداث(غههـكاملاوكاملا)وصه،

.)2(ومقا،تمؤلفاتمن،الكتابخلالاليهاأشيرالتيمصادرهفيفليطلبه

إليهاانتهىالتىالوقائعمنانطلقت:نظريةدراسةأضعاناردتوانما

ومااللغويةممارفيبفضلطاقتىجهدر"!الاحاطةحاولتوالتيالملميامبحث

ولكنى،الاجتماعوعلموالتاريخالاستئراقمجالاتفيخبرةمنأكتبته

القضاياصعيدعلىاحكاماقائعألومنْللكاستخلصانحاولت-رئيسيةبصورة-

موضعيكونانيمكناين:خاصةأهمب"ذاتلىبدتالتىتلكصيماولا،المامة

اللعانتاجلانظمةالعامةالسماتمن(تاريخهمراحلمختلففي)الاللامىالمالم

يكثفماوفي،السؤالهذاعلىتمطىانيمكنالشالاجاباتفيوهلأوتوزيعها

احتمالاوالاسلامىالمالمبتطوريوحيانيستطيعما،تؤيدهاوقائعمنالحلمءخه

علىالضوءيلقياني!تطيعمااوiخر2الىنظامومنالانظمةهذهداخلتطوره

وبينالاقتماديةالوقائعبينالملاقاتعلىاو؟التطوراتهذهاوالتطورهداعوامل

،"الايديولوجية"الجوانبسيماولا،للمجتمعالمامةالثقافةمنالاخرىالجوانب

أخص.بوجهالدينوجانب

التاريخفلفةقضايامنيمتبرهاانالدارسيستطيعالكبرىالقضاياهذه

ث!كلةهذهالتصنيفمثكلةولعَن/يشاءكما،الاجتماععلمقضايامنأو

نفسها،تطرحاسئلةهناكان،والجوهري،المهم.أهميةذاتلىتبدولامواضمات

.جوابالىحاجةفيوانها

راهنة،أهميةذاتالئلة،عامةأسئلةلأنهاوبالذات،نفسهالوقتفيوهى

لاهذاانعلى.الكلمةلهذهالمتخصصونغضبولوحتى،سياسيةأهميةذات

سياسينضا!علىاوماسياسىاتجاهعلىمملقايكونانيجبحلهاانيمني

فلقد.الاتجاهلهذاخادمابالضرورةنفسهيجملانيطرحهامنعلىوان،بمينه

طويلادهراظلان(الفلسفةيسمونهكانواالذي)الملميللتفكيركبيرااذى!دان

خدمةفيالتفكرهذاوضمنانحئاذاا!نأضالالاذىيكونولن،اللاهوتخدمةفي

التي)المحاولاتهذهمثلان.اللاهوتاعقبتالتىالسياشة"الايديولوجيةا1

حقيقةوهذه.بالسياسةايضاواضرتبالملمأضرتقد(الماضفيبهااشتركت

دلالة.الجيةبهاالمتصلةالوقائعلأن،توكيدهاالىحاجة،

مصلحةمنلانسياسيةأهميةهنانفسهاتطرحالتىللقضاياانقلتوانما

!لاوالمؤلفبهايتئهدانىالممادرمنكرااختصرتانىالىالقادىءنظرالفت-؟

تجلكاونهابالرنيسىوالتفيت،الكابنهايةفيصفحةخمسمينمناكئرفيتقعواتي،البا

ذكرعلنيا،الانكليزيةاوالفرنسيةاللقينباحدىاليهاالرجوعالحربىالقارىءعلىبصرلاا)ش

كما.الايطاليةاوالبولوليةاوالتركيةاوالروسيةاونيةUبالاالمادرةوالمراجعا!ورباتائمر

المنرجم().باشرةالمفحاتاصةلفيوالحواضالاسثهاداتوفعفضلت

؟ا
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دارسواليهايصلانيمكنالتيا،حكامحبانهانيتدخلانالمستنيرةالياسة

بأكبوتمتعقدالدارسينهؤلاءنشا!يكونانمصلحت،،منانبل،القضايامذه

اجتماعية"ايديولوجية"كلمصلحةمن،ذلكوفوق.ا،شقلالمنممكنقدر

والمواطنون،السيالميونوالمناضلونفالقادة،صلبةدعائمعلىالاتقومألايياسية

اختياراتهميقيمونما-لثرا،والافكارالوقائعمتاهةنج!طريقهميتلمسونيناللى

ولئن،البطلانفيموغلةبل،مغلوطةمفاهيممنأيسىعلىواتجاهاتهموافكارهم

يعرفونالديناولئكذكبفيهالدئبفبعض،منهمفرلاامرهداانصحيحاكان

الثحاراتمنيسخرونيناللىوالمتخصصون.بمعارفهمالناسفتزويديقصرونثم

ابرياءدائماليواانهميعلمواانيجبللجماه!الساسةبهايلوخالتىالخرافية

أمرالاغلبنيالامرانصحيح.الخرافاتللكالجماهرانخداعفيالمسوُوليةمن

وامحاكمةبأيةالتاثرعلىعصيةافكار،الانفماليةينابيمهامنقوتهاتستمدافكار

المجينةواكم!اب،نحسبجزئيةالصحةهدهولكن،حقيقةاوتجربة

جديرةرسالةوالملمبالبصرالمفتنيالوعيصلابةبعضالرخوة"ا،يديولوجيةلأ

يستطيعها.منمنهايحفىفلا،المستحيلبالمطلبليستومحاولتها،تخملبان

التحررعنعاجزوانه،الحلمالىماسةحاجةفينفهالمملمانايضاوصحيح

القدرعلىليىايضاهذاولكئ.اصتدلالاتهتوجيهفيتؤثرتجليةافكارمنالمطلق

الموضوعيةبلوغالمستطاعفيويظل،المولمن"الايديولوجيون"يتصورهالدي

يصلحلافذلك،اليهسبيللاأعلىمثلاالمطلقةالموضوعيةكانتولئن.الشبية

هيمطقة،شمولية"ايديولوجية"للطةالطوعيخضوعناتبررذريمةابدا

الابتلالليجتنبالنهرفيطوعانفسهيفرقكمنيكنذلكيفملومن.ا!خرى

امواجه.برشاثى

،ونقاشججاجكتاب،بالضرورة،كانهناومن.نظريكتاب،اذن،هذا

.الذيوعبالفةاخرىراء2،معالواقعفيتتناقضاليهافيهانتهيتالتىالنتائجانأز

فىيجرحهممايلاخرين؟راءالمتصلبرفضىفييكونلاحتى-،رريبذلتولقد

حتى-احكامهاللحربفلانالمحاولةهذهنيدائماأوفقلمUlفاذا،اشخاصهم

ناالمس!منان.يريدمماابعدالىدائماالمرءتقوداحكاموهى-الافكارحرب

...تحتقرهموكأنك،ركمكعلى،تبدواندونراءهم2تهاجموان!خرينتناثى

.بصيرةعلى،ايضاوقرائي،تفكريخصومليكونهذاأقول

المالمفىثائمةوخرافاتاوهاما-الخصوصوجهعلى-هاجمتقدوانا

ذلكاجلمنليتهموننىالمالمهذانيكثرينانالمؤكدومن،نفسهالاسلامى

الممرونةمواقفىاناعتقدولكني.استحماريةأوعنصرية!همسمومةخفيةصقاصد

يختفيانالاستمماريوالطمعالمنصريالازدراءوان،التهمهذهعنىلتدفعتكفي

تصديت،ماكثراانىالىهلىا.دحضهاوراء،الائدةالافكارصايرةوراءباللىات

...نفهااوروبافيسائدةلاوهام"،الحدةوبنفس

هئا.منهاموتفياحددانبىيحسنانهاعتقد،هامةاخرىنقطةوتبقى

يمنى،لامداانعلى.ماركسىاتجاهذوهو،وواقماقصدا،الكتابهذاانذلك
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سلامتها،فيثكوك،جامدةلممتقداتدراشاخضعاني،كثرونصيظنكما

يطرحهاالتىالقصاياادرسانحاولتانىهويمنيهما!لل.اصولهافينمطمر

انهالييبدو،!المموميةبالفةوتاريخيةاجتماعيةافتراضاتضوءعلىالبحثهذا

ولكن،بداياتهنجماالملسايتكشافهيزالماالبحثمنواسعاجدانالموجهالخي!

الراهتة.الحسيةبمعارفنامؤيدةن71حتىتزال،-أظنمانج!-ذلكبرغمسصلامتها

تؤيدهالااوالوقائععنتصدرلاححةاية،الافتراضاتلهذهدعما،اقدملاوانا

العلميةالمحاكمةاوالوقائعلىاثبتتمافاذابمالصاميالبحثفيالممتادةإلمحاكمات

المستطاعفيانانكرذلكالىبالاضافةوانا.عنهاللتخلىاستمدادعلىفأنابطلا؟ا،

...النوعهذامنعامةفرضياتمنالانطلاقدونشأنذاتعامةاحكامالىالومول

انهمسيمتقدونالماركسيةاعداءلان،التفصيلبمضالىيحتاجهذاانعلى

ليستأنهابرغم(احياناحقعن)يرفضونهامواقفالكتابهذافىواجدون

وذويالماركيينوانصاتالماركسييناولئكالخيبةستصيببينما،فيهموجودة

لانهم-الاوروبياليساروفيالثالثالمالمفيبكثرةالمشثرين-الكاذبةالماركية

ذاته.المارك!يةمفهوممنيتجزأ،-زءبأنهاالايماناعتادوامواقففيهيجدوات

ولقد.والمئاتبالصثرات،كثيرة"ماركسيات"هناكانفىالحقيقةاما3-

نا.فكرةايةبهنبررماتراثهفينجداناليسيرومنبر!لثرةايئياءماركىقال

تؤيدنصوصافيهيجدانيستطيعالثيطانحش،المقدسكالكتابالتراثهذا

ماكل.الماركسالاتجاهفهمنج!لاسلوبيا؟خريناخفاعازعملاوانا.ضلالته

ماركصيةوهي،أناماركسيتىاحددان،انااتجاهياحدداننيحقىهوأطلبه

...كليتهافييقبلهالاقدنفهمار!دىاناعرف

هذهانصحيح.الطششية،»الاولىالمار-لسية)«لشتماركسشان

دراساتوان،فحسبا،تجاهاتبمضفيألا(شارتريقولكما)"تتوقف"ا-

لواها،وفيلثيوعيةiالبلادفي(ظامافياو)ضوئهاءلىتجريتزالماهامة

الخرممنمجموعةصاكولكن،الدراساتهذهبحضاسنخدمالقارىءوسيراني

لان(احياتوالصفرى)الكبرىالقضايامنلهددالتصديوبينالمرءبينْلحول

لان-ا،قلعلى-أو،الجامد31("المعتقد"هوبث!أنهاالمقبولالوحيداجوابا

اصتصالهااترحوللىلك،مققد.لدىفيهالكيفليلاالديالامرمولصة"الممتغد"-3

matاsmeْدرجمةفى،ممتقدية"يقالاناقرحكما،ء!!!الكلمة:هـجمة

د.فماطية"لأو"د؟فما"كلماتء.اظصا،ogmatique)1نرجمةفي"ممتقدي"كأ

ناراكاوفي.المربياقارى+زمنفيلممناهاوفوحدوناصتصمالئافصاعالتي"دوتماطي"و

الفلفيينمعنبيهاكلافي"الدوغماطية+الىالمربيةالكلماتأتربكانتربما"المحتقدية"

الفلفة"مقابلةنجي(كانصعندالى)وحدئا"الكهمدمب"ضابلةفينديمما:انمروفين

مضافاالابقي!نالمنييئمناثتئ،العديث"الابديولوجى5لقصدلملحانطكما.،النقدية

مدىعلىملمةIبهدهالمؤلفيريد.الديالمضوهو)الفهـريةوالويخةالنحجرعيباليهما

4!هامعء4و،ولء!هاهء14لكلشيلرجمةلبقباانفافضل"مقاندي"و"عقيدة"كلمتااما:(كتابه
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انطلاقدونعائقاتقفالجوهروفيالكلفياحترازاتالىفيهايحتاجالممرء

هذهحولمنيدورونالثيوعيةالبلدانفيالمفكرين!لبارمنكثركانولئن.إلفكر

الخاضعةالمجتمماتفيالثائع،المزدوجة،المبطنةالفكرةبأسلوبالحوائق

الحللهذاخضوسيبررماارلم-فرنسافي-هنافأنا،رسمية،يديولوجية

الىا،مرخر2يقودانلهبدلا-المكىقيلوان-والذي،باثبهاتالمحا!

لرؤيةثمنادفحهلىيحقانهاعتقدلااستسلامهذاان.الفكرحريةمنالنيل

قيفاانبمضر0"الرصمية"المجلاتمنتلكاونيهذهاستحاناوتمجيدضعموكتابى

لو!ثائجوالاخلاص،ممينوالارتباهـبوسط،لقضيةالولاءانيرون(f)الابقين

التعبيرفيحريتهمعلىلاولويةالهاتكونانينبشامور،الشباتايامفيانمقدت

بالحيلولةغالباتنتهىيرتضونهاالتيالقيودهذهأنيدر!دوااندون،.افكارهمعن

واعجب،غالباواحترمهم،هذاقفهممرأفهموانا.تلكافكارهمتطويروبينبينهم

منمابأنهالايمانالىانتهيتقد-ثخصيابىيتحلقمانج!-ولكي،احيانابهم

التفحية.هذفىتسنحقةفية

،"الذرائعيةالماركسية"أب!ميهممامنحىالكتابهذاينحولاوكذلك

يمتبرو؟يا،الاجتماعىالحملمنمتنوعةمهماتعلىاهتمامهماصحابهايركزالتىتلك

بصورةالعقليوالتفكيرالنظريةالفاعليةلهافيخضمون،جوهريةأهميةدْات

الماركسيونيزاللا،ومعقدةهامةقضيةوالممارسةالحقيقةبينالرابطةان...عامة

أزعملاوأنا.السياسيةللممارسةولاءهممانحين،الاستخفافببمضيأخدونها

ماكثاالحقيقةطلبانبالقولاكتفىبل،المراحلالمثلثةالممضلةهذهحلهنا

لدىفكيفالاخيارهـدىوهذا.ال!ياسىللمملالمباشراخضاعهادونهحال

،الاوهامالىعادةيقودالبحتةالذرائميةبالنظرةالامورأخذان1000الاثرار

الحقيقة.بفتلتنتهىوا،وهام

،(1الفلفية"الماركسيةليستاستوحيهاالتىالماركسيةفان،واخيرا

المبدأحيثمنانىصحيح.فرنسافيسيماولا،الايامهذهفيالانتثارالذ)ئمة

الجوهريوبطابمهوبضرورتهالفلسفىالتأملبفائدةمقتنعوانى،بالوضميةلااؤمن

وراءالمختفيةالضمنيةالفلفيةالمنطلقاتعناعمىلاانىايفاوصحيح.ِ"الحتس

وبقصد،ضيرعهطبحكلم"ايديولوجى"و"ايديولوجية"كلقيالكتابفيصأستمملايضاكنتوان

،الماضفي،الاصولوعماءوالمتموفون.الدينية"المقدة"عئاحيانالهماالحديثالممىقفريق

والتوجد(التوكلوببنلنهابقرنونالتي)"القين"كلشاملمةهدهجانبالىابضااستمملوا

نحرفارعليناوليىنيهاللهلحكمنتثلانعليا"الديللامركمفة)،"الصبدي"و

اركانجومر"بوصفه)المصتفدبمعنى!االناموس"كلمةالميحيوناض!عملليما،("حطت

تجولاأبرهنااقرحهاكيالاصطلاحاصح:ربما.("فيهالاجنهادالىصبيللاالديالحبادة

نبمعكما(للقياصخلافا)!متقدة"على(لل!صكوصف)"مققدي"جتنحناذا

.،بم\لمز01ول!وحثبرة!1."تصمز3ع!"صحتزر*

.)اترجم(.الفرنىاليوحمسالحزبفيعضواالماضفيكلانانهالىبطاالمؤلفيث!-،
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خاصة،بصورة،البمالواضحفمئ)الموضوعيةطلبمنمبلفهكانايا،بحثكل

.(الاولىالفلفيةمنطلقاتهوجهتهقدنفسهماركسلدىالملمىالتفكيرمساران

ناويجبيمكن،جداواسعميدانالمحرفةعالمفييبقى،ذلكبرغم،لكن5

ووفقا،البدائيةالفلسفيةالمفترضاتتلكعنموقتاالنظوبصرتنستكشف

اتجاههمكانايا،الباحثين!للتأييدتلضأن(الاقلعلىمبدئيا)ت!طيعلطرائق

يمترف"صارتر"كفكرفلسفيافكرانجدالدي،الملمميدانهوذلك.الفلسفي

الوضص.النهجهوفيهبهيؤخذانيجبالذيالنهجلأن

لها،عليهايطلقالذيالاسم-لانأيا،الاجتماعيةالملوماوالانانعلومان

المجالهذافي،وماركس.الماركسيينبمضذلكانكروان،بهاالخاصنةمنكلا-!،

الواقعنج!هي،فرضياتوقدماكتثافاتواستحدثقوانينوضعقد،بالذات

فاق2منأتواولوالناسعليهايتفاهمانالممكنومن،الفلسفياتجاص4عنمستقلة

،الفيلسوتيؤذيممالان،هنااناأقفنفسهالمجالهذاوفي.متباعدةفلسفية

يكلفاندونالملمىالبحثمنالثطرهذافييورهـنفسهان،مارك!ياكانولو

...ومناهجمفاهيمعنالشطربهذاالخاصةللمشكلاتبماالاخذعناءنفسه

نظريفيفأممها،بماركسالاعجابالىتدعوكثيرةايبابهناككانتولمْن

وضعيستطيعلكى-عليهانادركقد،الاصلفيالفيلسوفوهو،كونههو

الاقتصاددراسةفيعمرهيقضىان-الاجتماعىالتطوربث!أنالدعائموثيقةنظريات

الحلوماوا،جتماععلماليومنسميهوما،الاجتماعىوالتاريخأنسياسى

ذلك.فحلقدوهو.الاذمانية

هومابينالمار!لسيةالافكارفيأميزبل،"الماركية"باحاديةأؤمنلااذنانا

صحيح.محضة"ايديولوجية"هووما،اجتماعيةنظرياتهووما،فلسفىاتجاه

طبيصةفيبلفحسبماركسذهنفيلا،وذلكوذاكهدابينساصلةهناكان

Vlوانا.بمضعنبحضهاللفحلقابلةتظلالمنهجحيثمنولكنها،ذاتهاثمياء

بصورةومتندا،الفلسفيالاتجاهعنالنظرصارفا،الفصلبهذاأقومهنا

اجتماعيةاو،اجتماعيةعامةنظرياتمنمار-صاليهانتهىماعلى(تقريبا)حصرية

الحلمي.الصعيدعلىالجميع!ايقبلمستقرةلىيبدوفيمااصبحت،تاريخية

منالمامقبولهابهيصطدميزالولابهاصطدمماأتجاهلانييمنىلاوهدا

القبولحتىاعئرضت"الايديولوجية"المقباتفهلىه،"ايديولوجية"عقبات

النظرياتهدهانتثارمدىيلاح!انالمرءيكفىولكنه،الاجسامسقو!بقانون

الايديولوجية"))وللفلسفةمحارضةالاوساهـالاكثرلدىبهاوالتسليماليوم

موضعتزاللاانهاوصبخ.العلميةأسسهاصلابةمدىيدركلكيالماركسيتين

ولكن،الملماءلدىحتىبلفحسب"1،يديولوجيات"اصحابلدىلا،نقاش

تد،النظريالصعيدعلىفيهاتشكيكااكثرهمحش،الاقلعلىالايخرينهؤلاء

منثأهاحياناينسونالنظرياتتلكمنكبيرجانبتبنيالىعمليااضطروا

فقد،النظرياتفيأنفسهميورطونلاالذين،الماديونالحلماءاما.الماركسى
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لحجاجومادةالمولدماركسيةالاصلفيكانتعامةافكارمنانطلاقاالحملاعتادوا

للعلم.مثاعاملكاا؟ناصبحتنم،ثديد

التىالقيممنالمجموعةتلكاذنهو"مار!ليةابديولوجية"أسميهو!

يناللىالماركسييناولئكمنحتىالتمجيدتلقىوالتى،واتباعهماركىبهانادى

ا،صلفيابداليتالواقعنيالقيموهده.يومكلعمليابأقدامهميدوسونها

أعلتقدكانتالتى"الحالميةالقبم"تلكنفىهيبل،ماركىبهاتىاخترأعا

عر؟الثامنالقرنفي(مانهايماصطلاححسب)"الائانيةالليبرالية"ثأنها

دينيبل،وفلسفىاخلاش،الجذوربصيدسلفييراثالىمنشئهافيتمودوس

مقيم.ولاءعلىلهاوانا.نواحيهبحضني

بالملميأخلىانيحاول!لتابنج!الموقفلهذاحابيخحسبانضرورياأكان

تث!تصورات-يعارضماوبقدر-يمارضالكتابهلىالان،نعمأوحده

تلكمنالانتقاصهدفوعلى،مضادة"ايديولوجيات"منبدافعالعلميةنجالمعطيات

الأيديولوجية""تلك-خاصةوبصورة-مثلا،الماركيةبهاتشيدالتىالقيم

الطائفية.اوالاقليميةالقيم،ولى'المرتبةفيتفعالتي

الدراياتصحيدعلى"مار!لس"انهالمرءيملنانمحنىذايزالمالذلك

التاريخعلماءأفاضلمنعددهناك!دانولئن.والتاريخيةالاجتماعيةالملمية

الماركصيةالنظرياتفىالصحيحةالعنامركلبأنذلكعلىيردونالاجتماعوعلماء

بميدمدىالىصحيحاهذاكانولئن،منهجزءاواصبحتالملمالىضمتقد

وبالتالي،للحلممضادااتجاهانفسهالوقتفيهناكفان،القوللناسبقكما

الانسانية،الملوممنعديدةقطاعاتفيويتجدديولدينفكما،للماركسيةمفادا

،التعميماتقطاعوفي،المسؤولةغيروالادبية"الفلسفية"للهـثرثرةالمناخيطيبحيث

واخيرا،الفلسفةأمنافباردأالاخذالىيسارعونالغدةقاصريباحثيننجدحيث

داموعا.المتحارعة"ا،يديولوجيات"باهتماماتالمباشرةالصلةذاتالقطاعاتفي

منخلوايكونفلن(طويلوقتالىكدلكيظلانواخى)موجوداالاتجاههدا

...العلممنالمجالهدافي"ماركسى"4iiالمرءيملنان،المعني
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و!لمردوكا

المطروحةالمشكلةتحديد

المتزايدوالتناقض،المتخلفةالبلدانثكلةانالربيعلدىواضحاا؟ناصبح

فيهت!ضوراللىيالجوععالموبينوتخمتهالصناعيةالمجتمعاتعالمازدهارصن

عصرناصنيالكبرىالثلاثالمشكلاتأوالمثكلتيناحدىهى،الاناشيةبقية

يسمونهالزيهذافكل.الرئيسيةالاخرىا،سئلةمنصلسلةاثارةتعنيودراستها

علىالزوايابمضمن،الصناسبالمالماللحاقالىالتطلعيؤرقهالثالثالحالم

بالضب!؟ذلكيمنيطالذيفما.نهمابمزيجاومورتيهباحدىالاخذوالى،الاقل

الازدهارذلكبلوغليتطاعالملتزماللحاقهذافيالذهابينبفىمدىأيرالى

بقيمهااتضحيةالىحتىتذهبانالثالثالحالملثموتينبفىوهلأالمطلوب

تاككانتوهلأوهويتهاوفرديتهاخصؤصتهاخلقتالتىتلك،عليهاالمزيزة

بمضهاأموكلهاأللحيانباديان7أاصبحالذيالتخلفمثأذاتهاهيالقيم

فحسب؟

الحماصذلكبكل،مكانكلنيحولهامنالجدليثورالتىالقضيةمىهذه

موضعوهى.للجميعحيويامرحقاهوماالايثرهمالااللذينالاندفاعوذلك

بهونحنى،المتضلفةالبلدانمنالاهميةالبالغالظرهذافيخاصةبصورةجدل

الاسلاميللدينفيهالفلبةكانتا!يالمالم:التحديدعلىاي،الاسلامىالمالم

المالمهذاوحدةلانفيهالمبالفةالىسبيللاتحديدوهو،ا،خيرةالقررنخلال

حوليدورالبلدانهذهكلنيوالجدل.جدلموضعذاتهاهىصعيدكلعلىذاته

والقومية،والرأسمالية،والاشتراكية،الاقتصاديةكالتنمية:اساسيةمعان

خطوةأيةان؟ببمضبعفهاالمفاهيمهذهرب!الىالعبيلفكيف.والاسلام

وحلولا.ايضاحاتتقتض،ويوميةوعميةمباثرة-لانتلوحتى،يياسية

البرامج،يضمونالسيايةورجال؟الايديولوجيات"واصحاب،يحملونفالحكام
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ضمنية،أمصريحةالاجوبةهدهاكانتصواءالؤال،لدلكيعطونهاالتيللاجوبةتبحا

ذرائمية.أمنظرية،انفماليةامعقلاية

الراهن،الظرتحدودعنتفيضقضايايتناولانيابثلاالواقعفيوالامر

الرواب!وتثمل،جوهريةواكثرانظريبالطابعاخذااكثرمناقثاتالىوتقلب

وغ!دينيةوالمقيدة،السياسيةبرالفاعلية،الاقتصاديةالفاعليةبينوالملاقات

ويدخل،ببحضبمضهاالنظرياتتصطدموهنما.؟لحفماريوالمراث،دينية

وهي،راءهم3ومواقفهميطرحونالاحةالىوالملماءوالاجتماعيونالفلاصفة

التىاو)يدرسونهاالتيالوتائعمناستوصقدمت،،جزءاانفىجدللاآراء

وعصالحهماهواؤهمبهاوحتقدمنهاأ-رجزءاولكن،(!يدرسونهاانهميفترض

احيانابهيوحي!لما،سابقيهمعنورثوهاالتيالفكريةوالصيغ،بشتكموتطلمات

ومع.للخطابةمنبرأيعلىاوللاجتماعقاعةأيفيالتألقفيالرغبةمِجردكلثيرة

المامةالاتجاهات-إكبنفساخرىمرةنلتفىاننستطيعالاراءتلككلفى،ذلك

".الان!انيالمجتمعظواهرفهمخ!أنالصراعينهاقامطالماالتي

تث!مل،المثكلاتهـذهعلىالنورالقاءفيللاسهاممحاولةالكتابوهذا

بداتقدكنتولئن.السواءعاىالكبرىالاسا!يةوالقضاياالراهنةالظاهرات

هذهرأيتان،أكتبوانا،ألبثلمفأنا،خاصةزاويةمنالمث!كلاتهدهمصالجة

.واحدةدفعةالاسئلةكلللنقاشىتطرحالزاوية

،والمثرقونالمسلموننالهاقدوالاسلامالرأسماليةبينالعلاقةوقضية

3:الفراغفينقاشاهذايكنولم.مماالاوروبيونوالمؤرخونالاقتصادورجال

علىيحرصونكانوا-مما3ليهماأو،القوميةاوالايمانسلطانتحت-ئالملمون

الحديثة،الاقتصاديةبالمناهجالاخذدونابدايحوللاالدينىيراثهمانثبتواان

الاقتصاديةالعدالةنحوبطبيحتهموجهالمراثهدااناو،)1(والتطورية

نظرةالاسلامالىمنهمبنظرونفالذينالاوروبيونالملماءاما0)2(الاجتماعية9

منهملهالكارهونحاولبينما،)3(الرايينهذينمنبواحدايضاهما-ذواالود

يمنحاذ،الاصلاماتلتواان(علمأييزيدمملاالذينالدعاةمنجحفلومىس!)

انهاو'U(والقمودبالجمودعليهميحكمتقدميةاقتصاديةمبادرةأيةمنتابحيط

الفاسدةالثيوعيةمعشيطانىتحالفالىبالحتميدتمم(متأخرتفيرني)

رشيدومحمدعبد.صمدالممرينالاجتماعيينالمملحيناَراء،الاتجا.هلىافي،راجع-ا

."الامام!الاتشاريخ!.وكاب"انار"مبلةمجموعةفيسي!اولا،رفا

الاخوانادبكليشلهكدلك.الديئحميدححمداباكانىاالمالميشلهالالبا.هدا-2

ممطفىللدكتور!الا!وماشتراية"سالنالحن"اخودانحو،ر-،لةوالأبرزه،الملمبن

.!الاه

"روبولجان"و(تقضةعواقفبينتقلبالدي)"ماشضيونلوي!*مؤ،ًمن-3

.11بيركجاك"س"اوصترويجان5و

."ثارلرفي!و!رينانارنت"الرأيبهداقالشابرز-(
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هذهبمحاربةيقضيالواجبانيتنتجانيمكنالحالتينوفي،(5)المفسدة

اقف،المواهدهكلانولنلاح!.عامةبصورةالمدنيةتقدمعلىحرصاالموب

ناوهي:الضمنيةالقبليةالفرضيةهذهالىجميماتستند،تناقضهابالغعلى

مبقة،بمقيدةدائماتلتزم-ماومنحمةماعمرفيالناساي-المجتممات

مواءمةودون،جوهريتبديلدونمابروحهاوتتشبع،بتحاليمهاوتتقيد،فوقية

اساليبمناليهاضمنياالظروتهذهبهتوحيوممامماشهاظروتوبينبينها

،!راءتلكاصحاباك!ثروجودهايصلاقدالتى،القبليةالفرضيةوهده.تفك!

انىعلى.نفهالنقاثىموضوععلى-لييبدوكما-والبطلانالفسادتدخل

بهيقبلوالنلأنهم،الاصاصالاعتراضهداعنالنظربصرت،فكارهمساعرض

.حالأيةعلى-صيما

ماركسى،اتجا.ذووواغلبهم،الجادينالمؤلفنمنضئيلعددألاهناكوليى

ايصلماجتماعيةنظرةوفقانفسهالوقتوفي،حياديةبصورةالقضيةطرحوا

لِم:تساءلواهؤلاء.)6(ا،جتماعىوالواقعالايديولوجيةالمذاهببينللملاقات

بينها،اخرىبلدانفيتنتصرولماوروبافيالحديثالمصرفيالرأسماليةالصرت

ناالاوروبيةالراسماليةاستطاعتلم-،نفسهالوقتفيولكنأالاسلاميةالبلدأن

الاقل،علىأو)الماضفيالاسلامساعدوهل؟الشربهذاالاسلامىالمالمتغزو

على،الحافرفييساعدانهلاو(الاسلاميةللبلدانالثقافىالحضاريالتراث

النمدمنمتخلفاقتصاداست!رارعفىأم،ا،شتراكيةأم،الراسماليةانتصار

اقتصادينظامنحو،جديدخر2طريقنحويدفمانتراهماأم،"الاقطاسا1

فح!بأبهماخاصايكونعختلف

الراسمديةأهيما

لم(الكلثرةبالفووهم)الموضوعهلىابحثوايناللىا!لثرانغريبايبدولقد

ناعلى.الراسماليةمفهوم،يتخدمونهالذيللمفهومتمريفايضحواانيحاولوا

نا.والعلماءالعلمعنياذجةصورةلديهمالذيناولئكالايستفربهلاذلك

تنثدعلىتقومالتيتلكهىالحاضرالوقتفيذيوعاا،!لثرالتجيلوسائلاحدى

الاتجا.هلىانحاربانوعلينا.الفموضهذاواستنلالالمستخدمةالمفاهيمغموض

جهدكلبهيتصفانيجبالديالدتةنهج،عثرالثامنالقرننهجالىبالعودة

عنمقالوفبها(5891لندن)"الانتظلصحلةفيالاو!الرق"مضوعةراجع-5

والئيوية"الا!مبةالبصة"عنخر3و((دوننىمانى"بقلم"وخلافالهمالمربوحدة"

.رصuاميئنبيهلفلم

والانصا!الازدماد"من5691عام،بوردو"ندوةصبل،بالمرنيه،شلاراجع-6

الاقمادبةالموامل":(كامنكلود)مقالصبماولا،(5791باربى)"الاصلامناريخفى

."الاسلايةالحناهـةتضئرفيوالاخماعية
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هذهنستممللاثمالفا!مننتمملهمادائماففنمر،-الاسمبهذاجديرعلمى

لها.حددناهالذيالممنىفيالاالالفا!

استْخدمقد"الراسمالية"اصطلاحانالذهنفيواضحاي!ونانوينبفى

تصنيفيمكنكثيرةممانفياستردمقدالاصحعلىاو،مختلفينمميينفي

القديمة،الحصورحولدارتالتىالمنالحاتمنوكثرر.مختلفتينفئتينبيندلالاتها

هاتينبينالخل!الىارجاعهيمكن،تمرفهالمأمالرأسماليةعرفتوهل،مثلا

.الدلالاتمنالفئتين

اقتصابرمؤسساتالىالاشارةفيالكلمةهذهاستخدمت،اولىجهةفمن

ييك!التىالفكريةالحالةالىاو،المؤسساتهذهبمضمنمزيجالىاو،تفرقة

6وفيبهتوحىاناوالمؤلسساتهذهاطارفيعملياتمنبهيقامماترافقان

بهذا"الرأسمالية"مصطلحيستحملونالذينالمؤلفونيكنلم،الاحوالهذه!لل

ن11الممكنمناناذ،بكليتهمامجتمععلىبالخرورةينطبقانهيمتبرونالمض

الواحد،المجتمعداخلفي،الرأسماليةوالمقليةالرأسماليةالمؤيساتقمايثى

المجتمع.هذافيأقليةتكونانيمكنبل،خر7طرازمنعقليةمعاومؤساتمع

الطرازذاتالمقليةالسماتهدهاوالمؤسساتهذهعلىالامثلةبين،الحلماءويمد

الحر،والمروع،ا،تاجلوسائلالخاصةالملكية،ا،قلعلىجزئياالرأصمالى

والاقتصاد،للسوقوالانتاج،الاقتصاديللنث!ا!اساسيكحافزالربحوتَطثب

...الخ،المثروعادارةفيوالمقلانية،المئافسةواسلوب،النقدي

بمجمو2لمجضمعوصفا"الراسمالية"كلمةاستخدمت،ثانيةجهةومن

أطلقوقد.الرأسماليةوالمقليةبالراسماليةتوصفالتيالمؤ!ساتفيهتيطر

،(الامريكيةامتداداتهوعلى)الفربيةاوروبامجتمععلىخاصةبصورةالوصفهذا

خرين،2لدىعثرالسادسالقرنومنذ،بحضهملدىعشرالتاسعالقرنبدايةمنذ

لأ.ء،ودهابمضفيالرومانيةكالامبراطوريةاخرئمجتمماتعلىاحيانااطلق!لما

ظلاذاهنانطرحهاالتيكتلكمألةننالىان،بالطبع،المسيرومن

التعاريفمنالكبيرالمددلهذامادةللمناقثمةالرئيسيالموضوعهوالذيالمفهوم

وبالمقابل،.التماريفهذهكلاعتبارنافيندخلانعليناوكان،المتاقضة

الماركسيينبمضفملكما،خاصبتعريفنأخذانالي!ربالغليكون

نامثلاونقول،التعريفهذااساسعلىالقضيةفينفصلتم،"الممتقديين"

يأخذونالذيناولئكيرضىلنهذاولكن.الممئىlهدْفيراسمالياليىمامجتمما

اولئكيفحلهلمماوهذا)ندركانعليناانذلكالىيضاف.أخربتحريف

فكل.سواهمن"علمية"اكثرذاتهفيليستمريفأيأن(المحتقديونالمار!ليون

ناشريطة،يشاءالذيالتعريفيختهارانفيحر،ءلميةمناقشةكلفي،كلنا

المناقثة.مجموعطوالبهنستمسكوان،منطقياالتمريفهذااجزاءتتسق

يستطيعماقضية"وضوحقضيةي!وناناىاأقربالتحاريفبينوالخيار

نالناينبغىهناومن.البحثاوالبرهانفييسرمنيقدمهانالمختارال!ريف

.للظاهراتا)سميقالتحليلفيتفيدمفاهيمتحددالتيالتماريفتلكتفَضل
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الفكرا.طارفيتدخلتحاريفاخترتقدوانا.نختاراناذنينبضى

فصحيح.التمييزمنمزيدايقتضىالامرولكن.المار!دسيوالاجتماعبىالاقتصادي

الراسمالى"لاو(،الرأسمالية"مصطلصاستخدمواقدوالماركيينماركىان

ولكنهم،المارك!صيينغيرالمؤلفينمنك!بيرعددأساليبمناتاقاا!لثربأسلوب

وتارةالخامةالاقصاديةالمؤساتعلىتارذالمصطلحينهذينطبقواقدايفاهم

نمو.أوضحالمؤيساتهلىهفيهنمتالذيالحديثالاوروبيالمجتمععلىاخرى

لهذين(الصا،وثيقةكانتوان)مختلفةمحانبيننميزاننتطيحوهكذا

،النوعهذامنمنالةفي،اذنالمهمومن.الماركيةالكتاباتفيالمصطلحين

المفاهيم،هذهلتمييز،تبنيتقدوانا.باْلفاظنانتناولهاالتىالمفاهمنحددان

وهو،"هوشغلدجوليان"البولونىالاجتماعىالص،لماستخدمهاالتيالتمابير

التمابيروهذه.للدقةطلباالانحتىالوضوعهذافيالاحثينا!لثراظنفيما

التالية:هى

هؤلاذضأكعما،دقواحرلمحنىئحمالف!يقحرا"نتالاع!أ.يمبهندسماليةفمهيالك،ا(محبيصاللكلمة
الاوسبع)ربا!ىممامسروعلبا،لاجيتحمىابلهوفعاود،

رأسيا))نسميهوحينئد.لفاندتهيبيمهاسلعبانتاجالادوات-إثمستخدمين

حر.،(صناعيال!-

لمجتهحالاتتصاديالنظامداخلراسمالي((قطاعء)عنالحدبثيمكن،ثانيا

الاشاجبصيفةتأخذمروعاتمنالمجتمعهذافيمامجموععلىدلالة،رمينه

السياصة"أيامالسوفياتيةروسيانجماالراصمالىالقطاع:ذلكومثال.الرأصمالية

."الجديدةالاقتصادية

الذيذلكهو،رأس!لي"اقتصاربم!إجتماعبموضع))هناك.وانجرا

اللىيالوضعوهو،الرأصماليةعننتحدثحينالاغلبعلىالذصناليهف

"اقتصادينظام))بوجوديتميزوالذي،(الغربىالحالمفي)ا؟نظلهفي-5ْ

"وَْ،لاوفهلحتلص ايديولوجيةموقيةببنيهلاالمحلالرأسمالىالقطاع-

وتقالله.النظامهذامعتنسجمتأَ يييه

سنحرضالذيالميدانفيهاماسؤإلاجوابدونتتركالتماريفهذهانعلى-

يقول،(1الملاراس))كتابهمنالئالثالجزءفي،ماركىانذلك.لدراسته

للايختاجالرأسماليةالصيفةمنأقدمهمماالبضاسالمالراسوحتىالتجارةان)\

،(الرأسمالىالاقتصاديالاجئماعيالوصع.عىحير105

لوجودالمستقلةالاشكلالاتدم،التاديخيةالنظروجهةمن،يمثلانا!ااذ

الاوضاعكلفيأيأالسابقةا،نتاجصيغ!للني":ايضاويقول"!ه11،لراس

البضاعىالمالرأسيظهرأالرأسمالىالموضعالسابقةا،قتصاديةالاجتماعية

راسيفيفانالكتابختامنييلبثلاثبم."الماللرأسالرئيىبالدورتائما

يسى!لانمااو،للفائدةالمنتجالمالرأسان"فيقول،النقدياوالربويالمال

uالاراساثكالمنجزءاالتجاريالماكراسمعيؤلف،الربويالمالبراسقديما
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الرأسماليةالانتاجصيضةلوءبكثرسبقتالتىالاشكالتلك،للطوفانالسابقة

الاجتماعيةالاوضاعنيونجدهما،أالراسمالىا،قتصاديالاجتماعىالوضعاي

الرأسمالين،هذينمنأشكال،الاقلعلى،وهناك5"اكألافاالاكثرالاقتصادية

1(ويبرماكى"مثلنظريونيصفها،للرأسماليةالسابقين،اربويواانبفاس

وكذلمك،ووبيرماركىانيمنيوهذا."الصورمتحددةرأسمالية"بانها

الراسمالى،،الاقتصاديا،جتماعىضعلو))lالارليسميهماانيمتبرون،صومبارت

منمتأخرةاشكالمنانطلاقاولدقد،"الحديثةالراسمالية"الاخرانريمصميه

ونحن،.الوسطىالقرونفياوروباعرتأ،النقديالمالورأسالتجاريالمالراس

خلالالاسلاسالحالمفيلهذهمماثلة،المالرأسمناثكالانتقى،الاولىللوهلة

الاشكالتلكجقاغتماثلهلاولانمرتاناهميةذاوسيكون.نفسهاالقرونتلك

يولف،الاسلامانعلىالبرهانفيهلكانكلىلكالامركانلواذ،وهناكهت

الراسماليةالىاوروبافيانتهىتطورمنالاولىالمراحلدونتحولعقبةذاتهفي

تلكيتبعلملماذانتساءلانعليناسيكون،بالطبع،ايضاذاكواذ.المعاصرة

هنا،الاسلامهلنسألوان،اوروباشهدتهالذيالتطورنفىالاولىالمراحل

الذيالقطاععلىنطلقانافترح،للدراسةوتييرا6ذلكعنسؤول،ايضا

للرأسماليةالابقةالمجتمحاتهذهفيالنقديالمالورأسالبضاسالمالراسلمنه

قلناالذيبالمعنى(رأسماييلىقطاعاآ،نه،)7(،(!اسصويع-1،)صفه

القطاعفهذا،(الجديدةا،قتصاديةالسياسة)ايامعرفتهقدالسوفياتيةروسياان

الحنيرةالصناعيةالمشروعاتهـن!لبيراعددايضمكانالروسىالرأسمالى

يستثروالتيالدقيقبمعناهاللانتاجالرأسماليةالصيفةوفقترالتىوالمتوسطة

الدولةوقوة،الاحرارالحمالعملقوةبايتخدأم"الانتاجىالمالراس"قيها

ينموانوبينهذاالانتاجىالمالرأسبينتحولكانتالتىهىوحدهاالسوفياتية

المالورأسالتجاريالمالرأسيكنولم.الصناعىالانتاجكلعلىالسيطرةحدالى

7Secteur Capitalistiqueفيجدبقباساق!تراحالىمناتدفمنىوالنرورة.*ء

مداوعبة.مملولااليهالمنوببكونحي!النبةفينبقهالدينللاصئناءتطربرمو،اعافة

لكاثرالتينالةميهتىبينتييزا،الةياءقبلواوانفيفانهيالمقترحالقياص

المؤمناوالايمانالىالنةثم،اولاالالمالىالبة:الحديثالنربىالفكرفياشخدامهما

(مالراس):ثلاتقولحالاتمنذلكلابهصااو،نمهبالالماتحلالظاماوبالمدمب

Capitalisteترجمةفيارأممالوية)و(راصمالية)و(راصسالى). & Capital

queاalْاsmeْو & Cap،ْاsْاCapitalنقول.ةفيتبيا!فيياعدانسكلرالقيأساوهذ

1س!(ىصر!)وScolaire(صمدر):ثلا ( Scolastiquية(مدرسو)و(-!ا

olastique(علمى):ونقول.(صفةا!هScientifique(علموبة)وScientisme

سو،بالمرةتاسدوننبقىانشك!اافضلاللفوياتربيأنفهلاجديدبياساخذناار...

لهنضعهاالتيا،نجيةالكلماتمعانىفيحائرالغنهغيربحرلاالديالمربىالقارىءنتركا-

.(اترجم).املةإص
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العصورفيدورهماكانذلكانمع،القطاحهداعلىابدايسيطرانالنقدي

.محدوددورالاالانتاجىالماللراسيكنلمحين،الوسطى

رأسوجود"خاصةوبصورة،(!الراصمالوي"القطاعذلكمثلوجودان

الثرهـاللازم-مار!لسرأي-فيهما"محينمستوىالىونموهالتجاريالمال

ا،جتماعىالوضعلنشوء(بالشرهـامافىاباليسأنهعلىيلحكانوان)

النقطةهذهاناظنوما.الحديثةالرأسماليةلنوءأي،الرأسمالىالاقتصادي

تمابيرهم،اختلافمنبلغعهما،الاقتصاديينكلبينخلافموضعتكونانمكن

سمحتالتيالاضافيةالرو!طبيمةحولماركسمعالاختلاتمنبلفواومهما

مثلوجودمننتحققاناذنالواجبومن.الحديثةالرأسماليةالىاوروبابانتقال

لاتساعذلكله!لانوهل،الوسطىالمصورخلالا،للاميالعالمفيالقطاعذلك

اوروبا.فيالحديثةالرأسماليةبنضوءسمحاالللىانالثكلوذلك

الحديثفي،لنايجوزهلاهميةالمائلاكثرمنمألةنفسهاتطرحوهنا

قرضكلاننمتبران،الرأسمالىالاقتصاديألاجتماعىالوضعنشوءقبلتصا

قطاعايؤلفاانشأنهمامن(للسلعمبادلةكلأي،الاوسعبالمعنى)تجارةوكلإفائدة

ممينة،اضىشرو!توفرتاذا،منهانطلاقايمكئقطاعا:أعنى!"رأسمالويا"

أالاقتصاديالاتجماعىالوضعذلكمئليثأان

البضاسالمالرأسوجودبأن-الاشارةسبقت-لما-فيجيبناماركساما

اولا-"،التطورذلكلمثلضروريانشرطانهماالنموهقمعينامستوىوبلوغه

ياأللانتاجالرأسماليةالصيفةلان-وثانيا،النقديةالثروةلتر!ليزثر!لأئهما

،للتجارةموجهانتاجوصدتفترض(الرأسمالىالاقتصاديالاجتماسالوضع

يثتريلاتاجراتفترضبالتاليوهى،المستهلكينالافرادالىلابالجملةيباع

.الناسمن!لبيرعددثترياتالثرائيةعمليتهفييجمعبل،الخاصةأحاجاته

طابحاالانتاجاعطاءنحويتجهالبضاعيالمالرأسنموكلفان،اخرى-يةومن

.؟سلعالىمتزايداتحويلاالمنتجاتَتحويلونحو،المبادلةبقيمةالاخلىمتزايد

جملة،تجارةتكونانهو"الرأسمالية!للتجارةالادنىالر!فانوهكدا

.للسوقالانتاجتنعيةالىتؤديبحيث،النقدتستخدموان

،الاقتصاديالنثا!منخاصنوععنيتحدثيلاخرموفانهويبرما!صواما

ومنهبدورهايحمل،الحديثةللرأسماليةمنطلقاويمتبره،رأسماليانثاطايسميه

نثا!:"رأسمالويا"ضانسميهالذيذاتهالنثاهـهووهدا.يماثلهالا

يشندانهأي،بالمبادلةللقيامالمواتيةالظروتكلأستخداممنالربحيتوقع"

،يكونالنشاهـانلهلىاينبضانهيرىوهو."للربح(مبدئيا)سلميةفرصعلى

حساباتمعمتطابقا"نثاطا،عقلائيا،متبصران!ناطا،الاقلعلىماحدالى

لراصحسابهناكيكونانهوالهامالامرلان...المالرأسالىبالنسبةتبري

صورةبأيةامالحديثةالمحاسبةبطرانقذلكأ!لانسواء،نقديةلمماييروفقاالمال

القوليمكنالمعنىبهلىالا:قولهذلكالىيضيفثم."بدائيةتكنمهما،اخرى

الحل!تعقيلمنعاليةدرجةحتىبل،الرأسماليةواثروعاتالرأسماليةان
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وبابل،والهندالصينني...المتمدنةالمالمبلدانكلفيوجدتقدالراسمالوي

فيكمما،الوسطىالمصوروفي،القديمةالمتوس!البحرحضارةوني،ومصر

/بصورة،هوالحديثةالغربيةالراسماليةيميزماانيرىوهو.الحديئةالازمنة

مرتب!،"الحرللعملعقلانيراسمالىبتنظيم"القديمةالاشكالاغناء،خاصة

بمحاصبةوكذلك،المنزليةوالفاعليةالاقتصاديةالفاعليةبينابقانونىلالفصل

ضقلانية.

يتحدثانانما،المتقاربةبمحاييرهما،وويبرماركسمنكلاانهناالجلىومن

لنشوءاو"الحديثةالراسمالية"لنشوءالسابقالاقتصاديالقطاعنفىءن

المماييبرهلىهالىاستناداوذحن."الرأسماليالاقتصاديألاجتماعىالوضعلأ

.وجودهعدماوالاسلاميالمالمفي"رأسمالوي"قطاعوجودبشانحكمناسنبنى

التىالفاعلياتمق،ينتبمدانتفترضانهاحالأيةعلىيتضحمماييروهى

منذكرهمربمايتصفلاالتجارةاشكالمنشكل!لل،الاعتباربحينتؤخذء

الشعوبعاداتعلم!لتاباتاليهتشيرماوكل،المقايضةسيماولا،ماتء

كظاهرة،هبةاوعطاءحقيقتهانج!هىالتياوالدينىالطابعذاتالمبادلاتاشكالمن

معيدعلى،تصتبمدانيجبلكوكلى.الابهةاوالحرمةهوالرئييجوهرها

تر!ليز"الىتنتهيلاالتىتلكوكل،النقديةغيرالاعارةاشكال-دل،القروض

."المقاريةالملكيةعنمستقلةنقديةلُروةخلق"والى"ضخمةنقديةاموالرؤوس

لثوءالفروريالثر!هو،عليهيوافقونهوالجميع،ماركسرايفيهداان

الكافى.بالثر!يكنلموان،الرأسماليالاقتصاديالاجتماعيالوضع

للقطاعهذااتمريفنامن-نتبمدانعليناانالواضحمن،واخيرا

المؤلفالماللرأسالافيهادورلاالتىالاقتصاديةالبتَىكل-!الرألمالوي)

بهايستمينانويمكن،مجتمعاوفردبهايتصرتموارداواشياءمجموعةمن

تلكأكانتوسواء،جديدةموارداكتسابمجردعلىاوالانتاجعلىذاكاوهذا

النكثى،عصاانذلكمثال.الطبيعةمنعطاءاوسابقعملنتاجوالمواردالاشياء

نا!لما،الانتاجفيي!تخدممالرأسهى،بدائيةالا!لثرالزراعيةالاداةوهي

اموالرؤوس!"ط،الثمرلاسقا!الطويلالقضيبأوالصيدشبكةاوالسهم

كلفىتوجدهذهالاموالرؤاوسومثل.طبيعيةمنتجاتعلىالحصولفيتستخدم

علاقةلا-بوفرةوجودهاوحتى-وجودهاولكن،بدالًيةاكثرهاحتى،المجتمحات

يتوفرانيجبانهالطبيحيومن.الحديثةالرألماليةبنشوءجدابحيدمنالاله

عنالحديثمجردليستطاعالمعنىبهداالتراكمبالغ"مالرأس"مجتمعايلدى

بشأنهاالحديثسيدورالتيالمجتمحاتحالهىوتلك."الراسمالية"نحونطور

سبيللاوكذلك.(الاسلامقبلالعربىالمجتمحمنقطاعاتبمضباستثناء)هنا

قطيمهنموانتظارفييقمدللرعاةمجتمعني"رأسمالوي"قطاعأيعنالحديثالى

القطيعنمو!دانلوفحتى...افرادهعددمنيزيدونلنسائهمواليدانتظارنياو

التعابير،بمضذلكالىتثيركما)الفائدةفكرةنشوءعلىيبدوفيماةهـصاعد
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فحب،الحديثةالراسطليةالىلا،يلطرجدالطريقيظل،(اليونانيةييماولا

ويبر.ذ!لرهالذيبالممنىالرأسماليةالمقليةسماتمنسمةلوءالىحتىبل

صفةالمناقثةلوضوحطابساْستمملهاالتىالممطلحاتهي،اذن،هذه

،!راسمادألاقتصاديالاجتماعيالوضع،لافتصاليالئظامالقطاع،*نتاج

الثرتالتيالممتقديينالمار-دسيينلخطيئةتجنبا،اننىعلى.!رأسمالوبم!القطاع

-!اكتلكسيماو،،ايضاالاخرىالتماريفاعتباريفيسأخذ،قبلمناليها

حالأيةعلىتتجهتماريفوهى،أهميةالا-لثرالماركسيينغيرالمؤلفونبهااخذ

صفةتطلقانعلىيوافق!نفأكثرها.الماركسيةالتعاريفمنا،قترابالى

السادسالقرنمنلى،ا،قتصاديةالناحيةمن،الارروبىالمجتمععلى"الرايمالية"

الوقتفييرىاكثرهافانذلكومع،الحدودابحدعلىعثرالئامنمنذاو،ع!ثر

لناتقدم"عثرالالثالقرنمنذكانت،مثلا،1الايطاليةالجمهورياتاننف!ه

يتطيعاحدهناكيكنلمولما.((مماوالنقديةالتجاريةالرأيماليةمنانماطا

ولاثالاوروبيالاقتصادمجموععلىالحينذلكني"الرأسمالية"صفةيطلقان

يلأقتحادهذابينالفوارقاهميةاحدينكر،اذ)وحدهالايطالىالاقتصادعلى

الحديثة(الرألماليةغيرهماوأخرونوسرعبارتويبرصميهماوديئذاكاو

الجميعيتفق،وايخرا."راسمالوياقطاعا"اناأسميهمابوجوداعترافاهدانيفان

اختافياوان،جوهرهفيواحدهوالمثروعاتتسيرمننم!عنالحديثعلى

بالممنى،هنايسمىماعلىينطبقنم!وهو.قسماتهمنتلكاوهدهابرازفي

علىيتفقونيبدوفيماالجميعفانكدلك.للانتاجالرأسماليةالصيفة،الضيق

الرأسماليةالصيفةفانوبالتالى،حقامنمزل،أحاديمثروعقيامامكانانكار

يذرأسمالي"قطاع"قلبفيالاتنث!طوانتوجدانيمكنلاللانتاج

نبىهاتساع
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فص!ونفي

الاسلامتعاليم

أحكامعننتاءلانهىهناالمطروحةالمكلةلممالجةثيوعاالاكثرالطريقة

الراسماليةالانتاجصيفةمضهاتتألفالتيالمماملاتعلىتجعهلالاسلاميالدين

الحيادعلىتقفانهاام،عنهاتنهىاوقهاتموهلام(للانتاجأخرىصيفةايةاوا

بالقضيةليستهذهان،القارىءسيرىكما،رايىوفي؟المحاملاتهذهثأنفي

اف!ة.مجموعمنمكانهويحتلنفسهيطرحسؤالذلكمعولعَت!،،اهيةالاكر

السرعة.ببمضيأعالجها،لذلك

والشئةالقرأن

كلمة،"ن2آلقر"هى،معروفةمحدرةوثيقةفيمقننةالاسلامتماليمان

القاطحة،غيرالنصوصمنجداضخمةمجموعةوفي،محمدرصولهعلىالمنزلةالله

ومن.فعلأوقولمنالرسولعنيرولىماجماعهىوالسنة."الستة"هي

،ألامرةالقدوةقيمةالمسلمينعندلهاوافحالهالرسولاقوالانعليهالمتفق

هناثلحانالنافلمنولش!.بتوجيهاتهيأخذواوانبمحمدتثبهواانفحليهم

الاالرسوللتفكيرحقاممثلةالسبةرواياتيحتبرانيتطيعلاالمؤرخانعلى

وحتى،منهمالمماصرينحتى،المسلمينالمؤلفيناتصحيح..محدودذاحوالفي

بحضفيهاللتقاليدمايرةوالابالاسما،مصلمامنهميمدلمبمنالامرلضلحين

مماديااوالملمانيةصريحموقفااتخذواالذيناولئكحتىبل،كلهاوأ،ضصرار

نامع.)1(موثوقة4تارليخبوثائقبوصفهاالاغلبفيالرواياتهذهينقلون،للدين

مناتفيترانجداالميرمنحملفدالمنظماوالانعالاتجماعيالضنصان-ا
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بترنينالرسولبحدالورقعلىنتد.وقدالرواياتهذهانهونمرفه!دماانواقع

!لبيرالسِيرهلىهتمطىتكنلمبرحلةمرالاسلامىالتار-وان،قرونثلاثةاو

الرواةمندائماترافقهاسلسلةعلىتمتمدالوثائقيةقيمتهاانوصحيح.)2(ثقة

بدورهصمعها،خر2منالروايةسمعانهخرهم2ويملن،اليهمت!ند،الثقاة

سممهاأوبعيةشهدهالمحمدمماصرمن-دائماالمدكورينالناقلينسلسلةعبر-

ضامنلاالتىالسلاسلهدهالىالتامالاطمئنانالمستحيلمنولكن.بأذنه

المؤلين.دعامما،بمضمعبمضهيتناقضمافيهاانبل،الملمنظرفيا!دقها

علىالشبهاتالقاءوالى،بالتلفيقبمضهاوسمالىالوسطىالمصورفيالمرب

أدقيظلالحديثالتاريضالمنهاجانعلى.مختلفةلمماييروفقامنهاخر3بمض

بلغةحججصحتهادعمتICIالالروايةثقتهيهنحفلا،الاستقصاءفيتمحيصا

قلةنصيبمنيظل،الاقلعلىالاحاديثبرواياتيتملقفيما،وهدا.القوة

ترجعانيمكنالذيالممرلوصفصالحةوثائقتظلذلكمعانهاعلى.ضئيلةمنها

كانتماوعلىالتفكيراتجاهاتبحصيىعلىكدلالات،تلتهالتيالعصورووصفاليه

الملميئلسلوكمماييزتمثلانهاكما.seeقومنفرضهتحاولالتياراتبمض

ناننسألالناينبغينفسهالوقتوفي.اتباعهافيعليهكانواالديبالقدر

لاوالمسلمون!يمالا،الحريةمنكثراالممارسةعلىتضفيكائتتناقضاتها

لتملممانتاذا،كسييةايمعلميةاكانتصاء،ضانقديةلرامةايةالا!صيةاببدانلتت

انبهاتبهااحاطتقدالمئرقرنالملماءبهاقامالتيالنقديةوالمراصات.الدينبقضمايا

الدينمنلنيلوعمرقياصتماريةبدوافعواكهت،والتقسيةالمتحررةالتعربمضلدىخى

احدموالاتجماسالننصذلكانفيريبولا...الواتعفيعحجاهلىاكانماوف!ا.التومي

يخضمواامالوييوناللاهوتعلماءضلمايغملوااتولنالملمينعياءبينحالتاتيالاساب

بالمولوقالامنهايؤظفلا،عخهافيطموناككونانالاحاديثفيالاعلاتبارمننطلقنظرية

الاصلاية-المقيدةجوهرلحانواد!فحلوالوفهم.فيهشكلااللىي

فاو!ئ.بمد.،افر"وعدرسةعد.محمدالامامهالواهرفعالدموةمد.:اثربم

الاحاديث،روايةصيتالمانوعليعمرالضيقانكانفلقد.ننهالاملامفبريخjداصبداتمؤ

الاحاريثفيالمصومةاللأليءصنفحمكابلهئلاواليوطي.صوايتهافعحاولعمرانبل

د51انمحالر-لبح!يةيوصالاصاديثمنعديدوفير.حنبلابىمدوفي.،الموضوعة

.،فيمحهنالقر3نيرضتمبفمنcناtقرالاثيئاضيلكتبوالا":ئلامنها،فهالرواية

اقوللاشبهشدقوا،اقلهلمأمقته،كنكلونهولاعرفونهبحديثضصدتماز":لكوكلى

يخكرما4فو1لالاش،بهنكلىبواكمرفونهولألنكلرونهيثبصمنيحدثمواذا،ينهـرولايمرتعا

البتاشراودابي!وراية"الناى"صنعلىاليوطيالدينبلدرحوفي."uيمرولا

اربحةنطاثبت،حديثألنهخممثةوسلمطيهاللهعلىاللهرصرلعنكت5:نالانه

وقولهش،بانباتالاعمالانماواللامالصلاةعليهقرله:أحاديثاربمةالىدرجعوهي،،1لأت

ثتبيت،اسود!وينيشًوالعراميشاللالوقوله،يميهلامالركهالمرءاصلامحن

(."لنفهيرفىمالاضيهيرفىحتىمؤفاالمرءبكونلاوفوله

فى-ريبدونفهو،وسواهاوبلاناب،ابحتةاتاريخيةبلاسداثنهاالمتصلاما-2

/.َباثقة-"اجموالاكلعرالحامةضوطه
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بنفوذهاتفرض(الكاثوليكيةالكنيسةحالمثلاهوكما)مركزيةدلطةايةتحكمهم

.)"،الصحيحالت!فيروعلىرواية!للقيمةعلىحكما

ولاشكايحتمللاالذيالرئيسىوالمرجع،اللهكلمةلمبالقرأنفلنبدأ

لشبالطبعن1والقر.(لبمضناسخياته7بمضلان،الاقلعلى)كاِمبدئيانقضا

أوللرأسماليةتأييدعنفيهنبحثانالمبثومن،الياصأ،قتصادنيكتابا

تتصلاحكاماالاقلعلىفيهواجدوننحنفهل.للاقتصادنظامابوصفهاا"اادانة

الوصْع"أصتؤلفاورأسماليةطيمةذاتتحتبرالتيالاقتصاديةبالمؤسسات

علىجوابا،كبدايةالواضحمنان؟عناصرهاوالرأسمالى"ا،تتصاديألاجتماس

ا!لواريث.أحكامينظم-مثلا-دامما،الخاصةللملكيةعد!!واأن11،ذلك

بصبمكتفيا،)3(تفاوتمنهناكيكونقدماعلىالاعتراضعنينهىهوبن

تغنىلنثروتهمبأنمنذرا،)؟(بالنممةكفرمنالمترفوناعتادهماعلىغضبه

يتثنيتراهفهل.)5(اللهتقوىعنتفتنهمانهاالىومثيراالحسابيومعنهم

لاطبيميةكمؤسسةالاجارةعنيتحدثهوبل،لا؟الانتاجوسائلملكيةذلكمن

.)6(اللهعندالانساناجرعنيتحدثالقرآنيات2منجداوكثير،عليهااعتراض

.)7(ماجوراراعيالديهالعملعلىموسيفاوضالمدائنيصثهدلنايصفوهو

ومحمد،الرسلمثلهيستحق-لما،)8(الاجريس!تحقمتهدمجداراصلاحانكما

.(9)أجرايتثرهمعلىيسألونلاذلكمعوهم،معهم

داعية،اطلاقهعلىالتجاريبالنثا!المقدسةنصوصهتزهدماالاديانومن

مستقبحةاو،يوم-للاليهبحاجةهمماتوفيرنيالربعلىالاتكالالىتابميها

هذاان"!دد01انعلى.الكسبوراءسحيهم-الخصوصوجهعلى-لديهم
الفاعليهج!يرالىالرضابمينينظرالذي،ن6القرموقفاجس

)01(.العبادةاوقاتبحضحاناذاالمبايعاتبتركوبالامر،والخداعالفىاساليب

.(؟3،الاءمورة)"بحض!كلىبمنكمبهاللهفضلصاتتواولا"13-

نحنوقالوا،كانرونبهارسلتمبمااناترفوماقالالانديرصقريةفىار!ناوما!-،

.(وء3؟3،صأسورة)"بمصدبيننحنوماواولادااعوالاض31

كلانانقل،.(28،الاتفالسورة)"فتهنةواولادكماموالكمانماواصوا"-5

نها،ضوتروماكننكادماتخوتجارةو،هافتموتراالواعو،وعرلكماجكموارونكمخواوانجاؤكمواباوكمأ

.(،2،اتوبهسورة)"بأعر.اللهيأىخىفتربصوامبيهفيوجهادورسولهاللهمناليياحب

وينالماديالعاكلأجرلينيظدجحلهن3للقراجنيةترابمالىالمؤلفXاصتاانيبدو-6

.(التربم)الظيئتماللببالثواب!والديالاخرةاجر

انيتال.الامينالقوياصتأجرتمنخيران،اضأجرهلمبتيااحماهماقالت"-7

لورة)"عدكفمنعراا!لملتفان،حججثماش؟جرنيانعلىماكينابتياحدىانك!اناريد

.(2وه(2،الفمص

جدارافبهانوجدا،يفيفرهمااننابوااملهااشطمماقريةأكليااذاحتىفانطلقا"-8

7،امهفسورة)"اجراعليهلاكلخدتشئتلوقال.فاقامه،ينقضانيدى y).

.(.،،الطورصرة)أ"مثقلونمنرمشفماجراكالهمام"-6

اببع"ونروااللهذكرالىفاصراالبمعةلوممنللحلا.نودياذانوا3الدبنايهابا"-01

.(1،البمعةصورة)
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الدين-حميدمحمدهو،مماصراصلامىلمالمالامينالتحبيرفي-ن7فالقر

بل،(*،القصصسورة)الدنيامننصيبهلنسىالاالأمر-ْلا1ا

حتىوالتجارة،الماديةالحياةوبيندهبينالجمعالصوابمنانايضايضيف

(.I)1"ونممةاللهمنفضلاالتجارةمنالربحتميةالىوبذمب،الحجموسمفيا

استحْدمتماكثيرايات7بضحيحري،الخصوصوجهءإ!،اقرأنولكن

ممنىبالضبطهومااما0"الربا"ممارسةتحريمفي-بحدفيماينرىكما-

نايبدو،ولكن،الزيادةيحنيلفةفالربا.اليقينوجهعلىنمرتفلا"الربا،

نايبدوبل،اليومبهنعرفهاالديالمعنىفيالبسيطةالفائدةهومنهالقصد

عنالمدينعجزاذا(عيناارنقدا،وفائدةأصلا)الدينمضاعفةالىاشارةفيه

نف!هالوقتوفي)القرأننواصكأكثرالرباتحريمولمل.)12(اجلهفيبهالوفاء

انهمعلى.مؤقتةظروتاليهادعتعارفةقاعدة(الاخرىا،دياناحكامكأكئر

نايمكنلاالمطلقةالقرأناحكامانلاعتقادهم،ثاملةقيمةلهاجحلوابحدفيما

الربا،تتناولالتىالقرأنوأيات.ومكلانازماناالضيقهذامثلفيلظروفتصدر

يسمونهعماالحديثفي)الجاهليينالىوتارةالمسلمينالىتارةتتوجهيبدوفيما

الىتارةتشيركما،(مكةفيبهسولاكانانهويقولون،"الجاهليةربا"

انهمعليهمفتنكرتزيدباليهوديتصلهانيوهي.اليهودالىوتارةالنصارى

التحريم،الىالداعيولمل.الفاحشالرباتحرمالتىنفسهديضهمتماليمعنخرجوا

فىمعقولةبثرو!القناعةيرفضونكالواالديناولئكتقريعهو،كثيرونيرىكما

يحيط،فقيرةمغيرةتزالماالوقتذلكنيكانتالتىالمسلمينجماعةاقراض

ايضا،المقصودولكن.الانصارمنالاموالتجمعانوتحاول،يثربفيالاعداءبها

للمعوزين!لمعونة،الزكاةعلىالمسلمي!نحض!لان،النصمراحةمنيتضح!لما

لاغراضايضايستخدم!لانواللىي)الرسوليديرهكانالذيالمالبيتطريقعن

المربى،بالاقراضاموايمفائضتثميرعلىالزكاةلتفضيلودعوتهم،(الاخرىالحكم

لله.مرضاةأقلولكنفائدةاعجلعفهبه

الملكيةاما.الرأسماليةلثانللرأيتحديدان7القرمناكثرليستوالستة

نتيجةتبدولاعامةبصورةالملكيةانصحيح.أعتراضبأيتتناولهافلاالخاصة

استحمالانوصحيح.اللهبارادةتمتنممةسمابقدرالخصىالانساناحهد

ناالخصوصوجهعلىوصحيح.الزكاةبفرضالربابتحريممحدودالمملوك

الثيوعهداوان،مخصصةفرديةكمالأتكونالاصرةنيمثاعاتكونانيمكنالملكية

الايلام،بلادفيأنكلىلكوصحيح.صختلفةصورعلىالقانونيحميهالانتثارالكثر

بهذ.الثرسالفقه!مايمترتلا،للقريةاوللقيةجماعيةاراض،بالفرف

.01(،الحممة)صرة"اليه..صوابتنواالارضقفانئرواالصلاةقضيتفادا11-5

نظرية)كت!الىيرجعان،دفاصيلهؤالرباموفوعمتابمةد9اراذا،القارى+انصح-12

انصحهكما.(اV(،;القاهر)بدسيالدينز!ليابرهيمتاليف(الاصلاميةالريمةفيالمحرمالربا

.(المترجم).ابهلاالىاتيانظريةملىيرانقهالا
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والمثب،!لالماء،اياصيةسلحاهناكان!لما.مصونةذلكمعومنهاالصفة

بحقالارضعلىالمليااليدالاصلاميةللدولةوان،الفرديةالملكةفيهانحرم

!لحقاخرىباعتباراتمحدودالملكيةحقانذلكالىيفات.و-اهالثفعة

يكئلماذا،بالقوة)يتوليانلهحلا)جوععضهفاذا،المشىفيانان!لل

.T)0"الثرعي"المالكحابعلىولوجوعهبهيدماعلى(خر2سبيلعناك

عديدةثرائعبهواخلىتالمسيحيونالفقهاءاليهرعاالقيودهلىهمثلانعلى

من،عميا،حالأيفي،الملمالخاصالمالكيمنعهذا.لاوكل.وعلمانيةدينية

،اثرعحدودفياطيبقائهمعالراسماليللاسلوبوفقاممتلكاتهيتثمران

عنتزيد،عرفيةاواخلاقية،ثرعيةاوقانونيةقيودأيةلاطهمنتغلانودون

،ء.الدينيهانظروجهةومن.صأثعيمزقةكاالتىتلك

.الانتا.ادواتملكيةعلىبألطئ!ص

محخاصةحالةالاوليى،طبيميجدامرايمتبرالمأجورالمملفانكلىلك

وابيتاتتأجركماماانانعملقوةتستأجرفأنت.المكانىبمعناهاالاجارة

اعتباراتعنالناشئةالمتحارفةالقيودتلكالاقيودمنذلكعلىوليى.نقلمركب

حديثثارولقد.حقوقيةسمةذاتاخرىمبادىءعناو،دينيةاواخلاقية

،)(1("الغرر"تحريموهو،الاجارةقفيةواقمهفييتجاوزخاصتقييدحول!لثر

،القرأنفيوردالذي"المير"تحريمتطبيقاتني!لثراتولمتالسنةاناذ

.محددةكيرعوامل.1،الصدفةعنلنتجانيمكئربحكلحراماابحيث

أيملكعلىحيوانفيبحعاملاتكلفانيجوزلاانهيقال،مئلا،لدلك

من-اذ.الدقيقخالةباعطائهالوعدلقاءلكالقمحبطحئاو،جلدهنصف

علىتمرفانلاانكماماك،الماملعلىقيمتهفتضيعالجلديتلفقد-أيدري

النخالة.حصيلةيكونكمالوثوقوجه

،للسوقالانتاجوبالتالى،والتجارة،الربحوطلب،الاقتصاديالثا!اما

الاحاديثبمضنيلتجدانكبل.ن2القررضمثلالنةعشهاترضىفامور

الصدوقالتاجر"):قالانهالرسوللانعلىيروى.بالائعالاشادةبالفةصيفا

تحتالصدوقالتاجر":قال!لما،1(5)"والثهداءوالصديقينابخيينمعالامين

*فاقنجردفانهمخرابالتجاروصيكمl":وايضا،)16("القيامةيومالمرشظل

اير.ضطمامهئمئبدفعانمهدمنانمرالجانعمداعلىبفرضلاالخبليالمدمب-13

واذاجايخة،مؤوليةكلمنبريءةكوالجانعفقلهبا)قوةملكهمنالملكعاحبرافعفاذا

اطمامرفضانيرونالدبنائبحةلدىوكللك.(فدامةلابنالفنى)شبهداماتالمالكتله

.(العليسحمدبنلبصفر،الاصلامضرانع)سلمةنفىتلفياشراكهوالبانع

ال!واء،فيالط!اوالماءفيالمككعتجلمه،يوثقْلامابيعهو-ابيعفيالحرر--،1

.(اترجم)المماملاتباقيفيوممدلك)الوج!(.اتجايمانيبلهمالعاو

لمدوقاتجرا":نرمديواماجهابنوروا..8باب18تب،ارمى11rضن-51

.(المتربم)."واثهداءالمديقيئمعالقامةبومخحر

على،الممالكزسحب"عاحبا.روكطة(الفردوسفي)انىعنالديلميا.رو-16

،)المترجم(.(القامرة،البيابيطبحة،902عى،انشالجزء)حنبلابنمدهائى
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وسائلبينمفضلةوسيلةالتجارةيمتبروالحديث.)17("الارضعلىاللهوامناء

"الكسب وذويكاهلكبهاعلتانتواذا،جهادفمملكحلالامالانتا!بتذا

تكسبعشرةمناففلالتجارةمنيأتن6)1درهماانالحقوفي.صدقةفهو

يروى.بالتجارةوخلفائهالرسولولععنكثيرةقصصوهناك.ا(A)"بسواها

فيهأتسوقموطنمنالبىاحبفيهالموتيأتينيموضعمنما":قالانهعمرعن

اهلاتجرلو":محمدلسانعلىايضاويروى.)91("وأشتريابح،لاهلي

الاسلامىالمالم،الدينحميدمحمدالىعدناولو.)ء2("البزفيلاتجرواالجنة

لاالاماديحيكيلالرسولان":بقولهالسنةموقفيلخصلوجدناه،الممامر

بالطبعوهناك."المحروميناعانةليستطيصوايغتنونالذينلاولئكبلللطفيليين

باستثناء-ولكن،)21(ذكرناهاللتيمناقفةنصوص-دائمايحدث!دما-

البائععلىمنصباالنقدنجد-الزهدنحوالاتجاهبداياتفيهاتنحكسنادرةحالات

ذأتهما.فيوالتجارةالتاجرعلىلا،الغنناش

هداانالطبيعيومن.الحدلثلحرمهامحددةتجاريةمماملاتهنالكانء/ لى---
وأثكلالغششهةتحملالتىالمعاملاتعلىالاولىبالدرجةينصباضحريم.ا

ولحموالمتةكالخمر)نجسةالدينيمتبرهاالتيبالاشياءالمتاجرةوعلى،بأخر

وهناك.والناروالمشبالماء:الجميعبينمثاعاتمتبرالتيوبتلك،(الخنزير

تجارةاستغلالكمنع،الحرالاقتصادازدهاررونعائقااعتبرماالنواهيمن

علىينصبالنواهىاكثرولكن.الاحتكارمنعالاولىوبالدرجة،"المطمومات"

،(الملنيةالمزايدةأي)"والمحاقلةالمزابنة"بيع:مثلا،النتبهةتحتملاتىالبيوع

السمريحددحمث)الحزاتوليع،عليهسيحصلالذيالثمنللرىلا"لأ ..--البالعن

النخلثمركبيع،(جودةاووزنااوكيلاالتحديددقيقةغيرالسلمةتبقىولكن

عقودكحريمعلىالاحاديثالحتمنهكاولقدويؤكلويوزنيعقدانقبلشجرة(على

.(اترجم).عاسابنعنالديلمىورواية،الابفانالمرجمان-17

وكدلك)المؤفيمزوه،الفرنيةمنقرجطمفاهبلالحديثنصليىهدا-18

على.مليهافرلمولكى،(953رقمالحدرث)علىبنريدمدالى(الاسلاميةالممارتدائرة

يمشكانان":فقريهاخر2حدلاعجرةبنكعبعنيقل(الدينعلوماحياءيْى)الغزاليان

ضييئابويىعلىيمىكانوان،اللهجلفيفهرانسسويضيهاالمألةعنليهفهانفهعلى

جيلفيفهوتكالرااوتفاخرابمىكانوان،اللهليلفيفهوويكفيمليفيهمفحاتذريةاو

.(اترجم)(762-761ص،هجربة1357القاعرةطبة)"الثيطان

.ااترجم).763!!،الديىعلوماحياءفيالنزالىأورده-91

الابق.المصدرونقله،صيدلابىحديثس،الفردوسمدنيالديلمىمنمورابو-02

.(اترجم)

فثوبواابعيحفرانوا+لماليطانانالتجارمفريا":اثانالاحاديثهدهاشهر-21

اللهاكقىمنالانحاراالقإمةيوميبمثينالجارار.ْ"و،(،!12كاترمدي)"بالمدقةبيميم

.(اترجم).(3لاباتجاراتكاب،ماجهابن)"وصدقوبر
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الاحاريثمنقليلعددفيالمنافسةامامعائقاالمرءيكثفانالممكنومن

عيوبهاوباظهار،اللمةعلىالثضاءبمدموتأعر،التجارةنجماالمطلقالصدقالىلدعو

.)24(أخرهالى

*جتماع!أللعدالة(علىمثل

ضوءعلىفيهاالنظريمادانيمكنن71حتىلهماعرضناالتىالقضيةكل

الىأثرناالتىالاحكاميرتبونالمحامرينالاسلامفقهاءان.وثمولاعمومااكثر

هذاوزعمهم.الاجتماعىالصحيدءاىالمدالةيمثلانهيقولوننظامفيإسف،،

تصورالمامرايهفيلهكانمجتمعكلانهوالواقعاذ،التبريرعلىعصيايس

التصورهذااطارداخلاحياناوجدتوان،بهخاص،الاجتماعيةللعدالةثامل

المختلفةوالفئات،المخلفةالطبقاتأراءعنتمبرمتباينةجزئيةتصوراتالمام

المثلتصوركانتالقرأنيةالاجتماعيةا،حكامانفيللريبمجالولا.الافرادوحتى

،عصرهفيالاجتماعيةوالثرائحالفئاتبعضولدىمحمدلدىالاجتماعىا،على

لجزيرةIمدىعلىمقبولاالاعلىالمثلهذاوكان.والمدينةمكةمجتمعفيالاقلعلى

بالغ.قردونمابهاخذتقدالمرباكثريةانبدليل،زمانهفيالمربية

اللعملكيةأكانتسواء،نقاشموضعالملكيةحقيضعلاالاعلىالمثلهذا

على.الناساوالارضملكيةأم،الانتاجفيالمفيدةالادواتملكيةام،الاستهلاكية

احهدناصر"هو،با!ل!تانىرجلالارضبملكيةيتصلمافييخالفهالرأيهذاان

منغيرهراء2فيهايمارضالاسلاميللاقتصادنظريةيضع،T(5)"ثيخ

رئيى"الموروديالعلاءابو"هوالنفوذبالغثخصأراءسيماولا،البا!لشانيين

الاسلامنيمنهجةالمفكرينا!ثر"بأنهبعضهميصفهالذي"الاسلاميةالجماعة"

ماحولالاقتصاديةالحججبحرضتبدأشيخاحمدناصرفدراسة."انحديث

بالنصوصتثبتانتحاولثم،للتقدمعوائقمنالواسمةالمقاريةالملكيةتمثله

تجاوزتمااذا،للارضالخاصةالملكيةهذهيحارضانكاناوالقرأنمحمداان

ينبشبمجموصاالارضانهدامنيستنتجومو.بنفسهالمالكيزرعهاالتىانرقحة

دورية.وبصورةوحدهمالمزارعينءلىالرقعتوزيعيجريانعلى"تؤمم"ا-

يناقفىألاحاديثمنبمجموعةا؟خرعلىالبا!د!انيينالمسلمينهذينمنكلويرد

زميله.اختارهاالتىالاحاديثضاهرها

عافىربالا"و،الينةفيالرباانما":واشهرما،اللةرباعنانهيفطفهوانفيالنوع

.(اترجم)."ببدبداكان

المزالىيضع:أترجم).الدينعلوماحياهفيالاحادبتدط.النزالىنفرراجع-(2

عيوبهاشيكملاوان،يخهالبىبماالملمةعلىثنىلاان":شرو!اربمةابئعسقفللاسة

صرداطسيكملاوان،اصلاشيئماومعدارهاوزنهافييكنملاوان،اصلاضيناعفاقهاوضايا

.(785ص،الاحياء."فهلامننعالمماملعرفهلو

(.1vu،لدنافيهوالاتصادالاصلاماركانبصنى:بالانكليزيةدرامةفي-ء2
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بمضانيتراءىولكن،السابقةامثلتنافيهاتدخلانيمكنالتي،النيئة

الحيواناوالرقيقبيعذلكومثال.خاصةحالةلأالفَرر"منتجحلا،حاديث

منكثيرهناككانولمْن...أخرهالى،الدابةبطنفيالجنينبيعاو،الهارب

نانلاح!أننامعهذا.المبدأيقبلفكلهم،الفقهاءبينالتفاصيلحولالخلاف

واالربامننوعااعتبارهيقتضياذ،ضعيفمستندالتحريملهذاالقرأنيالمستند

التحريمهذامنشأكانلمااذمتاْخراجاءانهبدولا،شكليتبريروهذا،الميسر

نظرياتبمدفيماجاءتفقد،الكمنالكثيريحتملالرسولأحاديثفي

تكري!هافيواستخدمتأ؟ياتبتلكفربطتالثهة،يستحقمصدرها،وممارسات

صراحة.ا!لرديثاحا

فىوردتحريمهانرأينافقد.بالربايتصلمافيالمكسعلىالامرولكن

.معناهوتحديدتاويلهالى-بالتفسير-منصرفةالفقهاءجهودوكانت،ن2القر

هضاكانبل.الدقةوجهعلى""الربايعنيماذايجهلون-دانواانهموالواقع

،الرسولعلىنزلماخر6كانتتحريمهعلىتنصالتيالقرأنيةا؟يةانتقولرواية

متنوعةتأويلاتهناككانتلذلك.)؟2(تفيرهالهيتاحانقبلتوفيوانه

فائدةأية"الربا"منيفهمون!دانواالبدايةنيانهمويظهر.مماوللحكمذكلمة

يزدادبمدفيماالرباتعريفاخدثم.المطموماتاوالمالاقراضطريقعنتنال

الخارجية،المؤثراتومنالمنطفيةالاستدلالاتمنمعقدةسلسلةعبر،وتنويماتحديدا

وصلواالتيالنتائجانيبدولافانهالامركانوايا.ودوافعهامارهافهميخصمب

تبريرهاالىصبيلمنيكننلم،ني2القرالنصفيحقايبررهاماتجدكانتاليها

منفهمواولقد.صحتهامنللتحققوسيلةدونماالرسولالىتنسباحاديثالا

J-,يناله(كسبأي)"فضل))اي،عامةبصورة،ارباا iوابيعفيالمتماقدين

المعادلةالاتحللاالمماملاتهلىهمثلففى.والفضةللذهباوللمطحوماتمماوضة

هذاتفاصيلتحديدفيالفقهعلماءبالغوقد.الطرفينمنكليقدمهمابيناشامة

بالا!تنادودائما،التنفيذصتحيلة،"طوباويةلروهـ"احياناقائلين،اتمادل

ألايتشددوالمخرون2وجدبينماهذا.الرسولصحابةالىيسندونهااحاديثالى

المجالهلىافيالمرويةالاحاديثوالواقع.نقدايتملابيعكلفمنموا،الوقتقضيةفي

سيماولا،الكامامواسمامجالاتفسحبحيثالنظر،وجهاتمنالعديدتحمل

.)23(الفضةاوبالذهباو،الغذائيةبالسلعالامريتملقلاحين

ا،يةويخها،البقرةسورةمن282الز276ا،ياتالىهناالمؤلفدير-22

الحالبوالراى"الرباوحرمابيعاللهواحل،الرجاثلابيعانماتالوابانهمذلك":المهورة

الوداعصةجاءتئم،الوداعححةصقتالتيالاخيرةالةالىمماربخهايرجعالاياتهه.ان

.(اقربم).وفرحاالامركزيدلاولكهاالربانحريمكدث

ماهوالاولالوع.عخلفةبميغنهماكلروي،نرعنعلىالاحاديثهده-23

والففة،بالدهبالدمب":العديثهداونمودجهاc"التة*ع!نافاحاربث"يمونه

مثلا،بالملحوالملح،بالترواتمر،بالمروالمحم!،بابروالبر،بالففة

اما."لديداش!مكيفف!عواالاصاتهدهاضتلفتنان.لديدا،بؤاءصاء،بشل
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صاحبهو(الاسف)معالمودوديوان،مجديةغيرلمبةهد.انالواضحومن

تحريماابداتمنىلاالاجارةصورصناخرىاوصورةتمنعالتىفالاحاديث.الحق

اللىيوالجهالةالشبهةعنمرتتهدتصبل،ذاتهافيالواسحةالعقاريةللملكية

تستطاعلااذ،الانتاجمنعميئجانبلقاءالارضتاجركث!ةاحوالفيتضت

الفقهاءبهاخذالذياتحريمنوعمن،اذن،وهدا.الارضستفلهمامعرفةسلفا

فىجدابحبهـاذهبقدالفقهاءهؤلاءبحضكانولئن،الرباامرمنذكرنامافي

واضحاالربويالطابعكانممينةعقودبمنعاكتفواخرون2فهناك،التحريمطريق

صحابتهمنالكبرىالحرمةوذوي،نفهالرسولانالىثيرين،فب!الديهم

قلىيفكروالموانهم،اتاوةلقاءاراضيهماجرواقدانفهمهمكانوا،وتابحيه

يمنىانما"اكْصيم"هنايسمونهوما.)26(المعاملاتمنالنوعهن!انجحريم

لبيتالصامةالمواردوبينالمؤمنين،ميرالخصيةالممتلكاتبينبدءاالتمييزعدم

علىيطبقحتماكانالاصلامىالمجتمعزعيمارضء!!يطبقالذيوهدا.المال

الاراضيتوزيعالىللداسالاخيرالمل!!لانلذلك.المجتمعهدافيالكباراراض

عهدفييجريكانلماالوحيدالجديالتاريخيالمرجعبوصفه،نفسهالقرأنهو

له.حجةالواقعفييكفى،القرأننحوصمنايرارهي!تطيعماولكن.الرصول

استمينوا":المصريينامامالصه:دعلىلهحثا،لشحبطمومسيقولالقرأنففى

وفي.(127*عرا!)"عبادهمنياءمنيررثهاللهالارضانواصبروابالله

:الارضخلقكيفوللناسلهفيصف،ببأيهرسولهاللهيذكر،أخرمكان

،اياماربمةفي،اقواتهافيهاوقدر،فيهاوبارك،فوقهامنرواصفيهاوجعل"

سواء"الاخيرةالجملةهذهانعلى.(01،ئص!تسورة)"للائلين(سواء

ام1"للا؟لينجواتهذا"تمضهل:المحلقينبينخلاتموضع،"للانلين

فيوزعقداللهان"-ثيخاحمدناصريؤيدهمالذيناحالريرىكما-تمنى

الحصوليألونالذيناولئكبينالتاويعلى،اياماربمةنيارزاقهاأ،رض

هذهفينرىانيصحب،الاخيرالمعنىبهذااخذنالووحتى1"منهانصبعلى

الاا،جة.اقوة1توكيدمناكثرالقرأنيةالنصوص

ايةفيالملكيةحقعلىيحترضيلأتلمالقرأنيالاعلىالمثلاناذنالراضحفي

لاستخدامبتحديديوحىدله...ْبانالقول.منننفي!و

.تيى5لرمروهذا.الحالاتبمضنياشممالهلاساءةوبمنعالحقهدا

مجالفيفالحدالة.الحدالةمعتمارضعلىابدايبويكنلمذاتهفيحملكيةحقانأي

الفاخى،الكسباثكالمنخاصشكلبتحريمتتحققن2القريراهاكماالاقتماد

بيتفيالمجتمحةوالصدقاتالفريبةمواردمنجانبوبتخصيص"الربا"رهو

المساعداتبينهااخرىولمحاريف،الالرىولمتق،البيلوابناءالم!رومينلإعانة

ناييحولكنه،الارف!غلةشحمةلقاءكانةاذاالأالاجارةيحرملاالمالكيالملىهب-26

كلةمنريعلقاهكانتولرالاجارةفييحالخبليالمدباما.شغولة!مااونقداالاجر،ممون

.الارض
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قضيةالامرأخراذنفهى.المسكريةالظروفاوالكوارثلضحاياالقروضاو

مواردهم.قدرعلىفيهيهمواانالاغناءعلىيفرض،الجماعةداخلمنظمتكافل

،ارادهاللهانيبدوالذيالمايزهذا،الاجتماعيةالظروففيالتمايزتمىلالكنها!

الحياةفي-بالطبعاخرىمماييرجانبالى-سيستمروانه،طبيعيامروانه

وا-لبردرجاتاكبروللأخرة،بحضءإىبمضهمفضلناكيفانظر)«:الاخرى

.(21،ء1الاصلورة)"ْلفضيلا

لدىطويلةعصورمدىعلىمقبو،يمتبرظلللحدالةاعلىمثلالواقعفيوهذا

نصيبهمضألةمنيمانونكانواالذيناولئكلدىحتى،البرمنالكبرىاكثرها

التجدد،دائمةمطا.لبظهورتاريخباستمرارهوالمجتمماتتاريخانعلى.فيه

ا؟خرين.امتيازاتضديكافحوناهلهامنجانبكانمجتمعاتدائماوجدتولقد

علىيتوحد،تقريباعترالثامنالقرنمنذ،بدأالتمايزعلىالاحتجاجوهذا

ا،متيازاتعلىبالاعتراضاولابدا.الحالمىالصحيدعلىثم،الاوروبيألصميد

،اخرىلطبقةالتبميةعنالناثىءالحرمانوعلى،معينةلطبقةالتبميةعنالناثئة

الاحتجاجهذاتوسعثم.عبدااونبيلاولادتهمنذالمرءيجحلقانونىلوضعنتيجة

الاثتراكىالفكرفيهطرحالذيالوقتجاءحتى،المسيطرةالطبقةامتيازاتعلى

بمينهاممتلكاتعنالناشئةالامتيازاتضدالكفاحالمراتباولىفييضعاعلىمثلا

ا!ب،نتا،اديهي،الاجتماعيةالحياةكلعلىالسيطرةلاصحابهاتتيح

التطورهذاانالمؤكدبالامرابداوليى.الانتاجفيالمتردمةالإدواتومصادر

-------------------------------.مداهبلغقد

الرأسماليةظهورقبلكلهالمالمفيكما،المربجزيرةوفي،محمدعهدفياما

الانتثاركثرة!دانتالتى،الانتاجادواتملكيةفان،الكيرةوالصناعةالحديثة

صاحبهاتمنحتكنلم،(الحمالمنقليلايضمالذيأو)الفرديالمثفلمستوىعلى

امتلاككانبينماهذا.احتجاجمصدربالتالىكانتولا،المجتمععلىخاصةسلطة

ولا،شأنذاسلطانابالفملصاحبهيعطيالمنقولةالاموالومنالارأضيمنالكثير

قرنين،منبأكثرمحمديظهرانوقبل،ولذلك.المجتمماتانما!بمضفيسيما

"جَممنة"طريقعنالاتيازهذاعلىبالقضاءيبروننظرياتاصحابايرانفيظ،ر

كل"حريم"فيالايرانيونالنبلاءيجمحهناللواتىالنساءكانتبل.الثرواتكل

النظريةهذهفيهنالتوقتجاءبل.المقبولةغيرا،متيازاتبينمنينتبرنمنهم

1("قاوسانعلى.(531-8(()"قاوس"فارسملكتبتاهااذالسلطةنجحض

يلبثلمثم،الحدودأضيقفيالا"ِمزدك"الثيوعىالزعيممبادىءيطبقله

حقالى)LEIان،(957-531)أنوشروانباسمالمعروف،الاولكرىخليفته

فى،الملكهذاء!دمنالاخيرةالايامفيمحمدولدولقد.قدسيتهسابقالملكية

تلكحولالنقاشمنكثيراريبدونفيهشهدتقدالمربيةالجزيرةكانتوقت

.فارسامبراطورية،المجاورةالقويةالامبراطورية!امرتالتىاليوعيةالتجربة

،والاكنياءالفنىضدوقفقد،مكةفيالاولىايامهفيسيماولا،ا؟خرهوومحمد

يفمللمولكنه.اللهعنوتصرفالكبرياءعلىتبمثفتنةالثروةفييرىوكان
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علاجهكانبل،ذاتهافيالمليهةيحرملم:"زرادشت"واستاذه"مزدك"فملما

الاغنياءعلىالزكاةبفرضالمتمثلالملاجهذا،الثرواتتمايزعنالناتجةللاوصاب

لمولمله.عصرهالىبالنسبةحت!ا"الاصلاحى"الطرازمنعلاجا،للفقراءآعانة

بهتناديكانتمماكثيراادنىنفسههوكانالذي،"قاوس،(موقفموقفهفييبلغ

بهذهعرفقدمحمديكونلاانيمقللالانهبالنظرجديروهذا.المزد-ديةاليوعية

،اقبالمحمد،الكبيرالمسلمالهندشاعريخطىءولذلك.الموقفوبذلكالمقيدة

المقيدةلهذهتلميذبأنهيتهمونهمحمدخصوميجعلحين،ا(نا!جاويد))كتابهفيا

."مزدك"عقيدة،"الحربيةغير)1

منهاجملالتيتلكليست،اذن،نية7القرالمقيدةبهابثرتالتىالحدالة

لمومحمد.عصرنافيالحديثالمجتمعمنكبيرلجانبأعلىمثلاالاشتراكىألفكر

ناينبفىالذيبالشىءليسوهذا.المؤرخينبحضاعتقدكماالثتراكيا!كن

طبيمياوكان،عصرهطبيحةمنالنابمةالحلياالمثليستلهممحمدكانفانما،لهندهثى

هناكوْليس.البحيدالمشقبلفيسلطانمنالانتاجأدواتلملكيةسيكونبمايتنبأالا

بذلك.تنيأانهلوصوقفهيكونانيمكنكانكيفيمرفمن

يمكنكما،الوسيطالمصرفيالاسلاميالمجتمعلدىللمدالةالاعلىالمثلاما

الاعلىالمثلعنالتراجعالىادنىعامةبصورةفهو،السنًةخلالمنتصوره

ناأذ،جزئياالمتباينةالملياالمثلمنعددبيننميزأنعليناانالىهذا.في2القر

مذاهبفظ!رت،والمرقيةالاجتماعيةالفئاتمنالمديديفمكانالاسلامىالمجتمع

نظرياتلهاكانت،كثير!كأاليور!حزابوطواتف

هى،للرسولمنسوبةافحالاولاحاديثرواياتمنحجتهاتستمدكلها،متناقضة

ولوالنظرياتهذهندرسأنهنامقدورنافيولشىموضوعلأالكبرىا!لثريتِهاثي

.خلافموضعبتانهالييبدوالخطوهـالحامةتنبق!فلنكتف،ايجازفي

الملكية،حقمنالبالغالتضييقالىتدعوتياراتالاسلامفيظهرتفلقد

يماثلهامانجدالتى)الافكارهذهومصدر.الثرواتعلىمفروضتحديدشكلءلمى

فالقول.مماوعلمانىدينىمصدرهو(المسيحيةفيسيماولا،الاسلامغيرفي

ا،غنياءوان،للخطيئةويحرض،اللهعنيصرفالدنياالحياةمتاعبانالدينى

معلهافصاملاوحدةفييلتقي،الا!صيىلكجممعاثمون2بالتالىوالاقوياء

هلىهانالمعروتومن.ظالمونعتاةوالاقوياءالاغنياءبأنالقائلةالملمانيةالفكرة

شهرةاصبحتتمابيرفيرتطوقد،اسرائيلانبياءتردادهامناكثرالتى،!راء

المسيحيةالثيعبمضولدىالمسيحيينالمفكرينبمضلدىمث،المسيحلسانعلى

.ن2القرمنالاولىا؟ياتفياخرىمرةبهافنلتقىنمودونحن.ألاولىالقرونفي

نصيحةوفي،الثرواتتجاهالدرجاتالمتراوحالمداءموقففيتتجلىاقةراء؟هذه

الله.عقابهو،ؤ!ديدوفي،اموالهماستخداميحسنواانهى،للاغنياء

.والاعتدالالقسوةبينكثيراتتفاوتصيغفييظهرانيمكنكلههذاولكن

دمتلكاتهمكلعنالتخليالىالاغنياءتدعوالتيتلكهىالدرجاتهذهوأقصى

علىتحكموالتي،الفلسطينيالفتىذلكمعالمسيحفحلكما،الفقراءنصلحة
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منجمليدخلفلأن:يرحملاا)سوبحقابمحتومةشبهبخطيئةالاغياءهؤ،ء

فيكتفيالمحتدلالموقفاما.المواتملهوتغنييدخلانمناهونالجا!!نم

خلاصعلىثرواتهمأخطارمنيحذرهموباْن،محقولةصدقةالاغنياءمنيطلببأن

الممتدلالاتجاههذاونحو.ورحمةاللهسنبمغفرةالامليحرمهمانرون،روحهم

ا،جتماعيةالمثكلاتلرداتجاهانجدحيث،القرآنفينزولاالا-دثالاياتتميل

المجتمعجورمحتومعنتحويفاالاخرةفيانعلىوللالحاحلهالامامالماواةالى

مثالى،انسانىمجتمعفيالماواةتخيلالىعادةالتطرفيجنحبينماهذا.لانسانى

انمابانهالاعتقادوالىانانيةبوسائلالمخمعهذاتحقيقمحاولةالىينساقوقد

وا،حقادالحرمانبصماتالاتجاههدانينرىألايصمبوحينئد،اللهارادةينفد

الدينىبالتفسرالاخلىويمعب،والجماعاتالافرادلدىالاجتماعيةوالتطلعات

لفاداونظريلموقفمألمناكثرالتطرفهدانييرىلاالذيالتقليديواثالي

تقريبا،المؤرخينكل*نيتبمهمالدين،الماركسيينانويبدو.النفىثاعرني

حولالاجتماعيةالفئاتينالابدياعللمرصظهراذلكفياكتشفواحينحقعلى!دانوا

ومزاياها.السلطةينابيع

فىلهسندعلىعثر،الوييمدالاسلاميالصصرفي،المتطرتالاتجاههدا

جملااليهينبونكانوا.الففاريذرابوهو،الرسولصحابةمنواحدضخص

فاضماكلالبراعمالفياواللهلبيلفيينفقانانانكلعلىان،مثلا،تقول

منكثيرااثارانهويقال.الكفاتالميثىضروراتعنكسبهسناوثروتهمن

التىنية2القرالاياتاناكدجن،سنواتعربحوالىالر!ولوفاةبفدالضجيج

فحصبواليهودالنصارىعاىتنطبقلا)27(الزكاةعنالممتنمينا،غنياءتتوعد

خطرايمئلبهذاامبحوقد،انهايضاريقال.المسلمننزعماءعلىايضاتنطبقبل

علىنميزانن!تطيعلاايضاهناونحن،منمزلةنجاحيةالئأبحدقد،اجتماعيا

يكونانالمحتملومن.ذرلأبىالصورةهذهفيوالاسطورةالتاريخبينالدقةوجه

ضخمةبشمبيةابو-ذرحظىفقدا،مركانأياانهعلى.الواقعمناساسلها

ا،شتراكياليسارفيهوجدفلقد.العثرينالقرنفيالاسلاصالمالمفيومفاجئة

ناعلىبرهاناقمتهمناتخلىقدالاقلعلىهواو،صبئذاا!تاذاوالثيوس

بلغلقدبل.الاسلاميةالتقاليدعنغريبةليستا،ثترا!ليا،تجاهذاتالافكار

النزعةعلىالجوابهيالثيوعيةانعاىمثالهمناستدلواانالمؤلفينببمضالامر

القصةهلىهاستخدامفيالاخرهويقصرلمالاسلاميواليمين.لاساسيةالاصلامية

يحملانهوعلى،الاجتماعيةبالمالةمحنياْالبدايةمنذ-دانالاللامانعلىليبرهن

ذا،وثيوعيةواثتراكيةرأسماليةيسمونهاالتيالحديثةالحلوللفوقحلاا

توزيعاعادةالىي،ذرأبىنظريةانهيفترضالىنايعودانيكفيكان

بمد.فيمانقاثهالىسنعودقولوهذا.الزكاةطريقعنالثروات

وبصدونبالباطلانسالاصلتكلونوالربانالاجارمنثم!اانمنوا2الديئابطيا"-27

.((2'اتوبة)"ايمبصدابنجئرمم!الفضةالدمببكلنز،نوالدي'اللهجلعن
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منرصمتكما،ذرابىقصةانفهو،ا؟نذلكمناصتخلاصهيهمنامااما

النظربصرت-بالفعلتمبر،الوسطىالمصورتاريخخلالومنا،حاديثخلال

ليكونحرمانمنعليهمقرضماعلىالمحروميناحتجاجىن-الديناحكامعن

هادئةصور،مختلفةصورعلىجدوتياروهذا.والسلطةالرفاهوالاقوياءللاغنياء

حالايةعلىولكنه،وثوريةنضاليةواخرى،الاجتماسالنظامعلىمنهاخطرا!

ولقد.نفطمحمداتجاهمعيتمارضكانانهالىاضافة،حا-اثربذييكنلم

منالثيوعي!ةانيدعيمنعلىردواحين،8(91عام،حقعلىالازهرعلماء!دان

فالواقع.الدلالةواضحةن2القرمنيات2بسرد،ذرابىالىاصتناداا،سلامصلب

،92،*لصاءسورةانظر)اسراتولايخهتقترلا،ممتدلبكرميومىالقرأنان

اصتقراربالضرورةيفترض،مثلا،المواريثلثأنويريمه،(TA)(67،والضعراء

،اذن،المحنىوبهذا.ينظمهاولكنهالدينعلص،،يمترةى،التي،امتبةافىوات

.)92(،طل!الايلام:قوةبكلاعلنتحينحقعلىالازهرفتوىكانت

المناهضالموقفهذاالوسطىالحصورنيالاصلاميةالثيعبعضتبنتولقد

النضالالىاقرببلهجةوبمفها،والزهدالموفيةمنبتحابيربمضها،للثروة

تخلتاومحدودأثرذاتظلتومنها.حصربلامتفاوتةدرجاتعلى،الثوري

الاسماعيليةفالطائفةالصميد.هذاعلىدعوتهاجوهرعن-اللطةالىفيطريقها-

ينواتمدىالسلطةلهاكانتثم،امتسبةللثرواتالمناهضةشديدةكانتمثلا

الحق.هدامنبهاتنتقصاجراءاتأيةلتخذفلم،)03(ممرفيثمتونىفيكئرة

فياقاموايناللىهم،الطائفةتلكمنفرعانهميدويناللى،وحدهموالقرامطة

بأنهعلما)الاحراربينتحاونيانظاما،فيهاالسلطةعلىاصتولواحين،البحرين

يقتضيالن!ظامهداوكان،(الاسودالرقيقمنكبيرعددالقرامطةجمهوريةفيسان

ءش:الفقراءاجلمنونفقاتهالمالبيتلتمويلالاغنياءعاىباهظةضرائبفرض

دْاتالدولفياليوملهابدائيةصورةتجدالتى"الرفاهدولة"فكرةبميدمن:خبه

بريطانيا.مثل،الناميةا،جتماعيةةاخدمات

المسلموناولئكيبتغيهاكانالتيالعدالةاقصان،اذن،القولخلامة

دولة:التاليةالملامحفييتمثل!لان،نى2القرالاعلىللمثَلالولاءعلىحرصاالا!لثر

تجا.بالتساويالمؤمنينجميعوتعامل،اللهمنبهاالموحىالمبادىءوفقتحكم

حابعلىواسحاتكانلاالاللاميةالجماعةقلبفيوتحقق،السماويةالريعة

الحر!لاتحاولتالذيالاعاىالملمووهذا.الفقراءولمصلحةالمحظوظين

ابصكلتجطهاولاعقثطالىمفلولة!كتحملولا":ا؟يتنهاتينالىالمؤلفثر-28

.،قوامازلكينوكان،يقرواولميرفوالمانفقوااذاوالدين"،"محوراملوماتفحد

.(انرجم)

.8(91دار28عدد،القامرة"الامرام"جريدةفيالنتوىملى.نصراجع-92

الاصاييبنبقولاخدا،الفاطميينعنالحديثيقحدالمؤلفانناالوافحمن-02

.(المترجم).شهمفئةالفاطمييئبان

41

http://www.al-maktabeh.com



وقد.مرةمقاكثرتحققهان،الاسلاميالتاريخفيالكرة،والثوريةا،صلاحية

اننالويصحانيمكئ!لانوصفوهو،طبقاتبلامثالىمجتمعبأنهبمف،موصفه

يدخللاتعريف،ذاتيبتمريفلنأخذ((الطبقة"لكلمةالموضوسالتمريفعنتخلينا

تمنحالتىالفوارقهذه،"أفقية"اجتماعيةشرائحبينالفوارقا،اعتبارهفي

مثلا،،الفرنسيةالثورةفملتهماوهذا.اخرىفئةمنهاوتحرملفئةا،متيازات

واعلنتالسابقةالثلاث"الطبقات"الفتلانهاطبقاتبلامجتمعاتخلقانهاظنتحين

كتلك،الباقيةالفوارقاما.القانونامامسواءبمدهااصبحواالفرنسيينكلان

أصيلة،مساواةلامنكبقيةكثيروناعتبرهافقد،والفقراءالاغنياءبينمثلاالقائمة

،والصفارالكباربينالفوارقكتلكطبيميةفوارقمنبقية،تصفيتهاالىسبيل،

للحديثمناطاتصلح"وجيهة"اسباباابداتؤلفولا،والضعفاءالاصحاءبينأو

المسلميناكثريةلدىالاعلىالمثليكونانيستفربلالذلك."طبقات"وجودعن

علىالقانونهذاتطبيقوحسنالالهىالقانونامامالمساواةهوالوسي!المصرفي

ا،حراربينالفوارقوظلت.الدنياالحياةفيبهالموكلينوالقضاةالموظفينأيدي

ماواةلامنبقية،والفقراءالاغنياءبين،والمحرومينالاقطاعيينبين،والمبيد

-"الاستعمال"اساءةحالةفيالا-بالاذىتنالهىولا،اجتنابهاالىسبيللاأصيلة

.الارضهذهعلىتحققهاانتملكدولةأيةكانتالتىالوحيدةالمساواة

أعلىمثلالىيرتقوالمبأنهمالخوالىالحصوراناسنتفمأنابدالناوليس

نحناذاالمنطقعنبمداأقلنكونلنولكننا.زمانهمظروتمعليتطابقيكننم

اساطرخلالمنفيهنكتشفهانوحاولناالزمانذلكالىالراهنالاعلىمثلنانقلنا

محاولةهيخلاعصرتطلعاتالىاليوموعيناتطلحاتردمحاولةان!لما.مصطنمة

!لماوالمدالة،ن1القرتصورهاكمافالمدالة.الرجميةهولهاوصفأمدق

الاعلىالمثليتصورهاكماوالحدالة،نفوذهتحتالوسطىالقرونمسلموتصورها

بينةعلىنكونأنالحكمةومن.نفسهالىءتكونانابدايمكلنلا،الحديث

ذلك.مق
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و!رلألِئ

الوسيطالاسلاميالعالمفيالاقتصاديالتعاهل

الرأسمالويالتطاع

عننبحثانلنماأنفقد،والسنةن6للقرالنظريةالمواقفعرضناوقداما

هل-أعمبصورة-نتساءلوان،المواقفهذهمنعملياالمسلمونبهأخذمامدى

مندامما،"رأسمالويا،قطاعااوالرأسماليةا،نتاجصيفةالاسلاميالمالمفعر

النظامأي)"الرأسماليالاقتصاديالاجتماعيالوضع"انالجميعلدىعليهالمتفق

الاسلاميةالبلدانمنلاياقتصاديانظاماوقتايفييكنلم(الحديثالراسمالى

الراهن.المصرقبل

،البلدانهذهفىنماقدالرأسمالويالقطاعانفيابداريبلاأنههووالجواب

التجارةفتطور.التجاريةالصورةهبىجلاءالاكثرالصورةوان،مختلفةصوروعلى

التلخيص.هنايكفيناولذلك.ممروفامرالاسلامىالمصرفيالرأسمالوية

الرأسمالوية.للتجارةمركزا!دان،مكةمجتمع،الاسلامفيهولدالذيالمجتمع

وبالقرضبالتجارةامواالمرؤوسيثمرونكانوا،قريشقبيلةمن،مكةفسكان

وبيمهاالسلعبثراءفهم.المقلانيبالاسلوبويبرماكسيسميهماوفق،بفائدة

باهتبالولوعهممنيحْففلا،تلكاموالهمرؤوس!تنميةالىالايهدفونيكونوالم

هذاكانبل.وجاهةمنوازعأيولا،دينياواخلاقيعاملأيللكسبالفرصكل

لدىوالطبيمى،الزعامةتقتضيهالذيالسخاءفتقاليد.ن2القرعليهمياُخذهماهو

كانتالمباداتوشحائر.الزوالطريقفيلديهم!لانت،الصحراءفيالقبائلرؤصاء

كانالتيالصفقاتعلىالارباترضىضمانةمناكثرألىيهدفلا،طارلْاامرا

امام،"بولانييكارل"اصطلاحاستعمالاردناiii،هناانناا!.مكةتجاريمقدها

الاعمالكانتفلقد.التحرركلعنهتحرربل،"قماطهمنتحرر"اقتصاد

هىدائمةاقتصاديةمنظماتعلىموزعةاقتصاديةادواراطارفيتجريا،قتصادية
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فيحبياابدايكئلماثركاتهذهبينالعلاقاتوهيكل.التجاريةاسثركات

نشصهالهيكلهذا!لانبل،مثلاالقبيلةكمصبية،اقتصاديغيرقماهـ""

للمرضتبعا،الداخليالمجالفي،ا،سعارفيهاتتراوحصوقعلىيقوم،اقتصاديا

كانتحيث،المجاورةالدولمعالتجاريةالملاقاتنياما.خاصبوجهوالطلب

يأخذواانالمكيينالتجارعلىكانفقد،ربحهماكثرتؤلف"تالترانز"تجارة

قدماانعلى.الدولتلكتفرضهاكانتالتيالثابتةالتسعيراتبانظمةياحدصى

عنهميصدريكنلم،اقتصاديةغيراعتباراتمن،جزئيا،الانظمةهذهوراءيكون

هنري!الابانالقوليمكنولدلك.الخارجيةالمجتمماتءليهمتفرضهكانتبل

وجودعنالحديثفيحقعلى،ماحدالى،كانا"هارتمانمارتن"و"لامنى

صحراءفيصغيرةجزيرةمناكرتكنلممكةفانذلكومع.مكة"اسعماخدصصلنة

مواردهافيامفاتاقتصادمرحلةفيتزالما!لانتالتي،الواسحةالمربيةالجزيرة

وكانت.الضألةبالغجانباالاالسوقنحوانتاجهامنتوجهتكنولم،الجوهرية

القوافلمنظسعلىماليةبمواردتعودالمربيةالجزيرةتجتازالتىالتوابلتجارة

علىالفائدةببحضتمودكانتاز!اايضاالمحتملومعخاصةبحورةالقرشيينمن

كانهذاانويبدو.)1(القوافلهلىهارضهاتجتازالتيالمختلفةالقبائلرؤساء

معولكه،الجزيرةمنكبيرشطرفيالتقليديةالحياةفياليقظةبمضلاحداثكافيا

كيفاذحقاراسمالىلاقتصادمنطلقايكونانليستطيعالكفايةعنبعيداكانذلك

!لانانتاجوايأالانتاجيةالفاعليةيستوعبانوالنقدىالتجاريالماللرأسكان

يكتسبأانيمكنكاناصواقوايةمستطاعا

واسمةامبراطوريةاربابالعربنيهااصبحانتقالمرحلةذلكبحداتتثم

-مبالثرةغير.اومباشرةبصورة-انهمبمجرد،ضخمةارباحمنهاتردهم،ا،رجاء

ويكاد.ويكانهاالمحتلةالاراضعاىالمفروضةالجزيةمنشطرايت!قاضونكانوا

التجارةلممارسةرعاياهمامامالمجالافسحوا،المرحلةهدهفي،انهمثابتابكون

كانتالتيبالرواتبمكتفينأو،المجزيةالاداريةبالمناصبلانفهممحتفظين،والربا

بعضانعلى.الغزوفياهلهامناشتركوامنكلعلىتجريهاالجديدةالدولة

منهمند!لر،تجارينشارومن-قبلهمباؤهم2و-عليه!لانواماعلىظلواالقرشييئ

الدولة،منمرتبايتقاضى،يورعهممروفارجلاكانالذي،الميئببنسحيد

وحفظها.الاحاديثبجمعفراغهأوقاتئييمنىر

بينمساواةمنممهاجاءمافيهاف،(075بمام)المباصيةالثورةكانتثم

الاجنبةابمالربهتصرتبل،فحبالمرلهانصرعىلؤكدهلا،ثابتأمرهدا-ا

ابلادىاقرنفى)الردماش،بلينيو5وفمهاالتي(اطببياتربخ)ص-عةش.المحرذلكفي

علىفزةالىالمربيةالبزبرةجنوب-منبصلكان،مئلا،البورانالىاشارةنبد(الاول

الدينالبدويةالقائلزعماءال!كرةعانداتعنهقدفع،صحلةوستينخمىفيالبمالظهر

بيث،المرورعلىورهمcللمرابصواجرcللصلفولمئ،للماءثمنناككان":اوافيهمجتاز

كيو7،2بمادلما31،)"ر-طنبادرمماههـ6تبلغشواط!ناحتىالراحدالبسلككايف،طنت

.(تقريباالفضةش-اما
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http://www.al-maktabeh.com



جانباصتمرابومن،با،سلامالكبرىالاكثريةاخذضمانومن،عربوغ!عرت

الاقلعلى،الطبقات!للبينالتجارةشيوعالىأدتعوامل،ا،مبراطوريةمنكبير

الدولة،نطاقاتساعانكما.الطبيعيةالحياةظروتب،تمحالذيبالقدر

ضخمة،صوقاالتجارةاعطيا،بمضعنبمفكاقبلمنمستظاة!لانتمناطقوشمولها

المهدبدأذاكاذ.مثتركةاقصاديةدارةفيالمتنوعةاللعمنجديداوادخلا

للازدهارالاولىوبالدرجة،الاسلاميةالامبراطوريةفيالاقتصاديللازدهارالذهبى

قد،فيهالثاهـتدريجياتباطأوان،المهدهداانالقولويمكن.التجاري

خلالهالباعةفاعلياتوكانت.عرالرابعالقرننهايةخىاجماليةبصورةاشمر

:الراسمالويللثا!ويبرماكىوضحهاالتىالمعاييرعلىالانطباقكلمن!طبقة

ارلاه!لحصأسسنفقاته!هـبويجبون،للكسبفرصة!
لتمرلفالاكتفاءالممكنمنولكن،إفهْلث!هادةلاذلك!كلى،عطيناثتئناولو.نقدلة

-.حى

الكبير،الاجتماعيوعالمهعرالرابعالقرنمؤرخ،خلدونابنيحددهكمماالتجارة

)2(قاطمةمفيةث،،دةلهو

وبيمهابالرخصالساعبراء،المالبتنميةالكسبمحاولةالتجارةاناعلم"

وذلك.قماشاوحيواناوزرعاو)3(دقيقمن!السلمة!لانتماايا،بالظء

بهاويتحناللحةيختزنانمااالربحلذلكفالمحاولربحا.يمىالنامىالمدر

أخرابلدالىينقلهاانواما،ربحهفيمظمالفلاءالىالرخص!منالاسواقحوالة

قالولدلك،ربحهفيحظمفيهامثتراهاالذءببلدهمنا!ثراللمةتلكفيهتنفق

كلمتين:فيلكاعله،،انا:التجارةحقيقةعنالكفلطالبالتجارعنالثيوخبمض

المعنىالىبدلكمنهاشارة،"التجارةحصلتوقد،الغالىوبعالرخيصاضتر،

.(159ص).ا،قررناهالذي

لهجةفي،قليلبمدخلدونابنيقولهماالاسث!هادهذاالىولنضف

:)،(الباعةاخلاقصوءحول،المتعالىا،رستقراطي

فيبدولا.والارباحالفوائدوجلبوالشراءالبيعمحاناةالىمدفوعالتاجر"

عوارضوهى.واللجاجالخصوماتوممارسةوالتحذلقوالمماحكةامايةمنذلك

الافحاللان،فيهماوتجرحوالمروءةالزكاءمنتنقصالاوصاتوهذه.الحرفةهلىه

التجاراصناتبتفاوتأ!ثارهذهوتقاوت...النفسعلىثارها2ءردمنبدلا

حققهاالتيالخةعلىاعتمدتخلدونابنمتدمةمنالمؤلفبهاصهدعاكلفي-2

اذكرمااتيالصنحات!ارقام،(6291-1657القاهرةلجصةاواشالواحدعبدمليالدتمور

lعنانظربصرت،الطبحةفيالت!للةالحفحاتارفاممينصكلمع بكلالظصةلارقام

.(اتربم).جزء

يرىوالمزلف،"رقيق،بحيضةالكلحةهد.وردتللمقدمةبقةflالبماتبيضفي-3

العديتيتفرباذ،المصهوالظامرانمع،مصهيخرفيتصحيفالواشالدتمورتححيخ!ن

.(اترجم)."اللحةاخزان"منالمقطعبقيةفينجحدثخلدونابنببناالرفيقعن

الىليرانكوايخنيحملاناتالىالاصثهادمنهمااضقىاللدينالفصليناننلاحر-،

.(المترجم)."الرؤصاءظؤعننازلة"و"والمل!كالاشراتخلقمننازلةانبرخلق"اة

to
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والخلابةالغثىاهلالباعةلاشرارمحالفاالطورسافلمنهمكانفمن.اطوارهمفي

فلاوالا.-.أشدعندهالخلقتلكرداءةكانت،وانكارااقراراالاثمانفيوالفجور

منوأقلنادرالثانىالصنفووجود.مروءتهفيوالمماحكةالكايسةتأثيرمنبد

مئاحدعنورثةاوغريببنوعدفعةعندهوجدقدالماليكونانوذلك.النادر

وشهرةظهوراوتكسبهالدولةبأهلالاتصالعلىتعيةثروةلهفحصلتبيتهاهل

وكلائهمنبهيقوممنالىويدفحه،بنفهذلكمبا!ثرةعنفيرتفع،عصرهأهلإجن

عنوأبعدارلخمروءتهفتكون..حقوقهفيالنَمفةالحكاملهويسهل،وحمه

.(239-229ص!"المحاجاةتلثه

الثاقبةبنظرتهينفذكيفيمرتالذي،خلدونابنانجلاءبكلنرىهنامن

ناهوالبائعشأنأنيرىكان،بهالمحيطالثقافيالوس!كلالىاثملة

ايضالنايقولهوبل.المال!لسبالى،وسيلة،بأية،مكانكلوفيدائما،يسمى

تحطيل)«الىيؤدي،نه،بمالربحمجحفلبضاعةثمناالديندفعفيالمطلا%

لمالتجارانيعنيوهلىا.(169ص)"المالنماءوبها،المدةتلكفيالمحاولة

يمتقد،)5(التجارةعنأخركتابوفي.عطالةفيمالهمرأسيتركواانيتحودوا

منمختلفةاصنافبينتمييزانجد،عرالحاديالقرنالىيعودانهالمؤرخون

ويبر،ماكس"معاييرعلىالانطباقكلينطبقمناخفيعملهيمارسكلهم،الُباعة

الرخيصبالسعريشتريالدي،ان""الخزفهناك.الرأسمالىالاقتصادتحريففي

بالظروفالتنبؤعلىقدرةمنفيهذلكيفترضهبط،السحرارتفعمتىويبيع

الماملالمتنقلالتاجر،(("الركاضوهناك.للصفقاتالمناسبةالاوقاتواختيار

فىالاسمارعنالتجدددائمةمملوماتيديهبينيكونانيجبالذي،التصديرك!

اسعارهمنالتوثقليستطيعالمكوسرسوموعنبضاعتهفيهايخصرفالتيالبلدان

وكيلالبلدانتلكفيلهيكونانايضاوينبفي.النقلنفقاتحبانمعوأرباحه

ثالثةفئةوهناك.عليهاالاخطارمخافةدونبضاعتهفيهيخزنومستودع،أمين

وأالتوصيةثركاتفيالمالراساصحاب،"المجهزين"فئةهىالتجارمن

الذينثركائهمايcمضاريبهماختياريحسنواانيجبايضاوهؤلاء،المضاربة

المامةالنصائحمنمجموعةالكتابيتضمنهلىاالىوبالاضافة.بأموالهمضجرون

!لماأخرىتحاولاننعليكتجارةفيتنجحلمأنتاذا:مثلا.نفسهبالمناختوحى

بحيثهداياكتوزعوكيف،اسحاركتخفضكيفتمرفانوعليك،الرسولفمل

بخفضيوصيالكتابهلىاانالقارىءويلاحظ..الخ،المردودمجزيةمجديةتكون

لمرضاةابتفاءذلكبمثلينصحالغزالىالامامبينما،الشارياجتذاببفيةالعر

...الخ،الايمانفيلأخوممونةالله

الديالمجتمعفينقدياساسعلىباستمرارقائماالربحالىالسحيكوناما

الممدنيينالحجرينخلقتعالىاللهانلأ:يقول.لديهواضحفأمر،خلدونابنيصفه

الفالب،فيالمالملأهلوالقنبةالدخيرةوهما،متموللكلقيمةوالفضةالذهبمن

الدثقي.عليبنجعفرالففلابيدأليف،"التجارةمحايئالىالاشادةكاب،هو-5
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غيرهمافييقعبماتحصيلهمالقصدهوفانماالاحيانبمضفييواهمااقتنىوان

لأوالديخرةوالقنيةالمكاسبأصلفهما،بممزلعنهاصاالتيالاسواقحوالةمن

(MI p).المخصصةالاسلاميةالكتبفينجداننابل،فحسبهذاوليس

اهميةتوضح،ا؟نحتىوصالحة،جليةتمريفاتالوسطىالمصورفيبالاقتصاد

السلعبينللمبادلاتضروريكميزان(مسكوكةغيراومسكوكة)الثمينةالمحادن

الانسانيةالحاجاتبتكاثريعللوق4الذيالوزيعهذا،الممللتوزيعنتيجةالخدمات،

.)6(التقياتفيالتخصصالىأدىتكاثراوالحضاريةالطبيحية

ثأالثروةعنمنفصلةنقديةثروةتكويندرجةالىكلهبهذاالامربلغهل،ولكن

المالم/انالمؤكدمن؟(الرأسماليةالمرحلةلدخولاماركسيشتر!كما،العقارية

صحيحولكنه.الثمينةوالممادنالنقدمنضخمةئرواتعرفقدالوسي!ا،سلامى

شكلعلىالاقلعلىمنهاجانبايضعونماغالباكانواانثرواتذويانايضا

رأسمالى)7(.لااتجاهفيالتطورشبهةقثيرقرينةلبمضالباحثينهذابداحتى،اراض

فياستثمارهاالمحادوالاموالا،راضيفيالموظفةالاموالبينالنسبةنجهلولكننا

والمكانبالزمانترتب!بعيدحدالىكانتالنسبةهذهانالمؤكدومن.التجارة

الملاقة:هذهفيالرأيلضايوضحالذيهو،اخرىمرة،خلدونوابن.رالظروف

وتداعىالياجوخرقالحاميةفناءعند،ا،خرىوأولالدولةخر2فيالمقاران"

فترخصالاحوالبتلاثيفيهاالمنفحةلقلةبهالفبطةتقل،الخرابالىالمصر

استجدوقد،أخرملكالىبالميراثوتتخطىاليسيرةبالاثمانوتتملك،)8(قيمها

تحصلحسنةرائعةاحواللهوانتظمت،الثانيةالدولةباستفحالشبابهألممر

خطر)!اويكون،قيمتهافتمظم،حينئذنافعهامثرةوالديارالحقارفيالغبطةمحها

المصر،اهلاغنىمنمالكهاويصبح.فيهاالحوالةممنىوهذا.ا،ولفييكنلم

والضياعالحقارفوالْدواما.ذلكعنتمجزقدرتهاذ،واكتسابهبسميهذلكوليى

واسبابه،الترفبحوارُدتفىلاهىاذ،مماشهحاجاتفيلمالكهاكافيةغيرفهى

البلدانثيخةمنسنأهوالذي.المعاشوضرورةالخلةلسدالفالبفيهىوانما

منخلفهيتركمنعلىالخثيةهوانماوالضياعالمقارمنالمالكباقتناءالقصدان

عاجزينداموامابفائدتهون!ثوؤهمفيهورزقهمبهمرباهمليكونالضعفاءالذرية

الثالثالقرنفي)الرلعابنلدىايضاالتحليلمدامئلونجد.الابقالمرجع-6

ولكن،.الاصلالفقودايوتاني"الاتتصحار"كتابمنيبدوفيمااصنقيتحلبلوهو(!عر

يمتبرونانهمذلكفمعنى"العديلبحضمع"الاكريميةالاقكلاربهلىهاخدواقدالمربكانادا

صالحة.تزاللا!لانتان!ا

الرضىالمحنعليابيالقاضيلدىنجدهالديالرايمدا،الاكباههدامثال-7

من%05يوظفالحريصالرجل:"الئدةبمدالفرج!كتابهفي(الهبريالرابعالقرنفي)

%02ويخمص،الطارئةللكوارثاحتياطانها%25وبكنز،ريعهامنفيعينىالاراضفيبرشونه

مثالولكه.الوعيةاساسعلىالتبراحدالىنها%5ويلم،وتزيةوتائيثهنزلهلاعلاح

نصبمه.يملحلا

.(اتربم).ائكلهداعلىالضفيواردكلطوالمؤنثالمدكربينالخل!-8
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وربما.بانفسهمفيهاسمواالمكاسبتحصيلعلىاقتدروا،الاكتابعن

فيكون،المحاشىعقلهفيفة3اوبدنهنيلضحفالتكسبعنيمجزمنالولدمنيكلون

واجراءمنهالتمولواما.اقتنائهمنالمترفيئقصدهلىا.لحالهقواماالمقارذلك

وحصولالاصواقبحوالةالنادراوللقليلمنهذلكيحصلوتد.فلاالمترفيناحوال

ربماحصلاذازلكانالا.المصرنيوقيمتهجنسهنيوالحالىفيهالبالفةالكئرة

ونالت،منهمبيحهعلىارادوهاوالغالبنيواغتصبوهوالولاةالامراءأعيناليهامتدت

اذاانهالنصمذامنوجلى.(087-986ص)."ومحاطبمضارمنهاصحابه

!لانتالث!ذاتفالثروة،السياصيةالاهميةمنلثأواانتبلغالعقاريةللملكيةكان

،الاراضفيالاموالتوظيفوان،نقديةثروةخلدونابننظرفيا،ولىالدرجةفي

.الثروةمنثانوياجانباالايمثلانر!كن

جانباانعنكذلكيكشفالوسي!الاسلاميالمصرنيالبالغالتجارةونمو

هناكانصحيح.المبادلةتيمنحو،السوقنحوموجهاكانالاقلعلىالانتاجمن

أئرأيتخلفلا"ترانزيت"لجارةكانالتجارةهذهمن-بيراقماانلاح!من

مهماقماانايضاالصحيحمنولكن،نفهاالاسلاميةالباداننيالانتاجنجنىعلى

المالماجزاءمختلفبينالمنتجاتتبادلعلىيقوم،دانجلياكانالتجارةهذهمنأحْر

والزراعة.اليدويةالحرفبمنتجاتالمكانيالتخصصيظهرهماوهلىا.الاسلامي

هدهالىبالاشاراتمملوءالوسي!الحربىالعصرخلالالجغرانياني!لتبمافكل

نلىكراننتطيعو.منطقةأومدينةعنيتحدثفصلكلفييمجلها،التخصصات

الابعالقرنينبينالايرانيةالتجارةبثأن"صبولر.ب"أوردهماذلكعلىمثا،

كانت،"كوم"و"قزوين"سيماولا،وال!ثرقالث!مالفمدن.عروالحادي

وتصلفيهماصنمتالتىالمدينةاسمغالباتحملأقمثةالاولىبالدرجةتصدر

واخرى،مختلفةاشكالعلىالحريرتصئعالمدنبحضو-لانت.اوروباالىاحيانا

متخصصةومناطقمدنهناككانتكلىلك.السيوراوالسجاداوالجلودتصنع

والضمعالمطوراو،النخلفسائلاوالوردوماءوالدلائكالصابونبتصدير

مخمصةكثرةزراعاتوجودنلحفوكدلك.والاصباغوالزعفرانوالصل

والتوابل.السكروكقصب،التمورسيماولا،ومجففةطازجةكالثمار،للتسويق

قزوينبحرمنالمجففةالاسماكويصدرون،للتجارةوالجمالالخيوليربونكانواكما

للطبخواوانىاسلحةلتصديرالمدنبحضنيويمنعون،المربىوالخليجآرالوبحر

بالخثب،الضنيةالمناطقفي*ثاثقكليصنعونكما،وموازيننحاسمنواوعية

الزيتونكزيت)منهافكانالفذائيةالمنتجاتاما.وسمرقندأفغانستانصيماولا

العراقجنوبىوكتمور،بضدادمنطقةالىالفراتعبريرسلكانالديالوري

!هـتنظيم،ضخمةيكلييِاتيصدرما(...الخ،المربيةرالجزيرة

بحضايعارعننعرفهماانكما.واحدةزراعةعلىالاقتصارعتبةاحيانابلغ

ال!لعةسعرفيكبيرةفوارقهناككائتفلقدالوقنحوالاتجاههدايؤ!لدَالسلع

اليسرلمدىوفقاايضاتختلف،عنهاالبميدةتلكوبينالمنتجةالمناطقبينالواحدة

المصِذلكنياللفةفقهكتبلكوكلىالاقتصادو!لتب.النقلعملياتفيالصرأو
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لحرمونالفقهاءانكما.الىوقفيالاصمارتثكلحولنظريةدراساتْلحوي

حدشاانبممناك)9(والطابللمرِضالطبيعيبالمسابىتخلِانيمكنالتىالمماملات

وقيامللاثمانقصوىحدودولفرضالأجبارينقت!ميَرَمنعفيه،سول-!را

.)01(الايعارتجحديدالسلطة

كانالكفافاقتصادانالمؤ!ددومن،رقميةدلالاتنملكالاسفمعانناعلى

ذلكنجماشأنهاكانوان،الاسلاميةالبلدانمجموعمنواسمةقطاعاتفيالسائدعو

التيوالمناطقالمدنعنالمتوفرةالمملوماتحصيلةولكن.نفهالحصرفياوروبا"حأن

علىبرهانالحدودادنىفيهياخرىمناطقفيللبيعموجهةمنتجاتهابصض!سانت

امراكانهذابأنللاقتناع،ويكض.كبيرحدالىمزدهراكانللسوقالانتاجان

لولابأغذتهاتتمونانتستطيعتكنلمالتىالمدنمنالكبيرالحدرنذكران،محتوما

علىتشهدالتىالمهنيةالاختصاصاتكثرةايضانذكروان،البميداوا!فالمجاور

الكبيرأييدد-ظدأاذنْأقاكاالجديلنَن-.ْالاسواقعلىيمبمتآبهات!اعهـامدى

الحدودأقصبىالىتهتَاانتاجايمثلكاناليدويةالحرفمنالثبوالبالغ

---.المبادلةنجحووموجعا

البَين،"1يالراصمالر"ا،تجاهذيالتجاريالمالرأسفيالازدهارهذاوالى

الاقراضكانفلقد.نفسهالاتجاهفيالنقديالمالرأسازدهارنضيفانيجب

محروفا-ولازدهارهالنقديالماللنشاهـرأسالمحروفةالميفةوهو-!فائدؤ

بالغقد"لامنى"الابكانوان،الاللامفيهولدالذيامىالمجتمعفيألاخرهو

استخدمقدريبدونوهو.ثاط"مومدىقرلىني"المصارفرجال"عددفي

يجبماوهذا.ن2القرفيالرباتحريمرغمعلىالاتاع،بالغنطاقعلىبمدشيما

بل،جيدايحرفونهالذينالمسثرقينالمؤرخينعلىردالا،هناصكليهنبرهنأن

والحقوقيين،العامةالاقتصاديةوالدراساتالحبيةالكشمؤلفيمنعددعنىردا

واتي،الابقالفملفي23رفمالحاضيةفيذكرنامااتيالاحاديثالىبالاضافة-9

الحديثالىانوبةالمحرماتتضم،"النينةربا"و!الفضلربا"بمىماثصل

وأهم.المؤلفعنهيتحدثالديالالجماهفيتدضل!يلةقائمةالعقىتفرهال!المتندةار

الركبانوتلقى،(المخاطرةا-تحتشرحهج!اْىالديومو)الحيةبيع:القانمةمد.فيالمشوعات

ناقيابخىبالثمنوشرانهاالواردةالضاعةلاضقبالهالمياءاوالمدينةظاالىالخروجأي)

،(النفريرلبةنبا،للبدوالمديخةاهلبيعاي)بادحافروبيع،(صوقالغْلح!

،(المنيةالمزاودةاى)والمنابدة،(للمثتريتحريراالمرفيالكازبةالزيادةاي)والنجئى

كما-الحلماهلبحضكانوان)والاحتكلار،(والعملبالقرشجر.علىالترببعاي)والمزابنة

ا!روبيعالىاضافةبالطبعومدا.(المطعوماتفيرفيالاخكارنيرخصواند-الترمديبقول

.(اترجم)المحرماتربيع

رصولعهدعلىا!عرغلا"بقولاخررياصبدلابيحديتالىبهذاالمؤلفينر-01

؟(الممراو)المقومهواللهان:قال،صرنالافومتلو:لهنقالواوصلمعلبهاللهصلىاشله

الحديثمداوددوقد".نفىاومالفيبمظلمةيطلبنىنكماحدولىافارتكمانلارجو"نى

21كالترمدي،85ص3الجزءبخلابن:راجع).الننكباثمرفيتقريانفهرإلنص

.(المترجم).1t(ب2؟كداودابا،12ب"اكالدارس،27ب12كماجةابن،73ب

)((9؟

http://www.al-maktabeh.com



يبرهنواانيتطيمونالرنانةالمربيةالكلماتبحضباستخدامهمانهميحسبونالذين

النم!مناقتصادينثا!ايممارسةعنالمسلمينأعاققدالرباتحريمانعلى

الذيناوبعلمهمينبهرونالذيناولسْكلدىصاغيةاذناتلقىراءهم3ان1i.،الحديث

زيفوهماوان،للمربوعداءهمعنصريتهـمترضىبنظريةللقبولالاستمدادلديهم

أنهابزعمهمالمثاليةعليهايسبفونتقليديةبحضارةالكاذبالاعجابمنبتاراحيانا

.المالوراءنهاثمنالحديثالمالماليهانساقعما!صمَت

الدين،حميدمحمد-انفسهمالمحدثينالملمينالكتاباننلاح!انوعلينا

الحصرنج!واسع!طاقعلىطئققدالرباتحريمبأنالزعمعلىيجرؤون،-سئلا

اجلمنمحاولةبأنهالتحريمهذايفسرالذي،الدينحميدفمحمد.ألاللامى

يكثفلا،فائدةدونبالاقراضالاسلاسِةالدولةفيهاتقوم،"التسليفتأصيم"

،(م،(6الى634من)الخطاببنعمرالخليفةعهدفيالاا،حكاملهذهتطبيقصن

عمرخلافةبهاحيطثمافيالمبالفةلطابعبالنظرفيهمثكوكنفسههذابأنعلما

بالصحةاقتنحنالوحتى،ولكن.المثاليةمرتبةالىرف!مامقصودتمجيدمن

منسنواتعرحقبةالايثمللا!ذافان،جداخرةاكُالمصادرلهذهالتاريخية

قرنا.عثرثلاثةيمتدتاريخ

فقهاءانهو،الممليةالاثارمنكثيرالىيؤدلمالرباتحريمانعلىوالدليل

التحريمحولمنبهايدوروناساليبلاكتضافالجهدمنالكثيربذلواالريمة

لصيضخصصتكتبوهناك."الحِييل"3باالمربيةفيفتعراساليب،النظري

حاتموابى(874عامالمتوفى)الخصافاحمدبكرأببىكتبمنها،الجبلهذه

عامالمتوفى)الشيبانىالحسقبنومحمد(0501عامالمتوفى)القزوينىصحمود

اكثر(والثيبانىالخصاتاليهاينتسبالتى)الحنفيةكانتولقد.(،08

وراتان!هـاامبدأهابتطبيقها،امجالاهذافيترخيصاالاربحةالسنةمداهب

المسلمين،اكثريةمذهبهوالحنفىالمذهباننلاح!انويجب.المحظوراتتبيح

الدولاكبر،المثمانيةالامبراطوريةفيالرسميالقانونىال!هحبه!خ

الثيصيةوالطائفةالمذهبالمالكىاما.تاريخيادوراواعظمهاالحديثالحصرنيالاسلامية

واحدةولند!در."الحيل"ببحضيقبلانذلكمعولكنهما،متشددانمبدئيافهما

قرشاوعثرينبمئةفلانالىاماميالذيالكتابهذاأبيع:المثالسبيلعلىمنها

.نقدالهادفمهاقرشبمئةالفورعلىمنهاشتريهثم،سنةبحدلىيدففهاانعلى

مبتدلة،تبدوحيلة!واشتريتبمتاكونبل،بفائدةأقرضتقدأكونلاذاكواذ

ال!ربيةاوروبالكانجملماالانتشارمننالتفانهاذلكومع،ا*لتلفيقحصارخة

وئحن.ا()1الحربىاسمهومحهالعقودمنالطرازهذايستعيرونالوسيطالمصرفي

اليسوسالابذلكمنيهزا،الثامنة"الريفية"في،61ء6عام"باسكال"نجد

الغديماسمهوكان)"المخاطرةبيع"مرالحيلةمد.علىيطلقالديالعربي3الا-11

Mohatraكلمةتزاللااتيالاشانيةالىنفسهبثكلهالا-هداانتقلوتد.(الحينةبع

البرلنالية.فيMof!كا!كلمةوكدلئه،المثىاوالدليىفي!صاكض
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هوفيهالفريبالوحيداضء"انذاكرا"المخاطرةعقد"مزايالهيرحالذي

بموجبهالذي،(الخطأ"يثجب9167عامصدربابويامرسوماانبل."ا،سم

يجدونالذيناولئك،المحلل!نبراعةانالىهذا."مروعاالمخاطرةعقديمتبر11

اخرىعجتمماتوفيبالذاتالقضيةهذهامامضمير،مشكلةكلمنمخرجانلناس

حاجةفييكونوااندونيلألاعيبهذهنفىالىتهديهمالاغلبفيكانت،مماثلة

.الايتحارةانى

الكتابمؤلفان0)12(الثيمةلدىحجةيمتبرالفقهفيكتابمثالولنأخذ

طريقةهنالكانعلى":يضيفانيلبثلاولكنهالمبدأحيثمنالرباتحريميملن

جانبهمنوعمرو،ماثيءلقاءالقمحمنمكيالاعمرايبيعزيد:مثلا.الربالتجنب

وسيلةاتخلىااللذانالثيئانكانولما.خر2ثىءلقاءالقمحمنمكيالينزيدايبيع

لان،يقعلمالربافان،للقمحثمناأعطياقدو!دانا،القيمةتافهىالحقدينلاجراء

.تبودلاذانفسهالامرويتم.)13(وزناولاجنسامتماثلةليستالمتبادلةالاثياء

)،1(متقابلتانهديتانانهماعلىمختلفينوزنينمنولكنواحدجنىمنمقداران

ودفعقبضعمايزيدمبلفاالطرفيناحداعطىاذااو،القرضسبيلعلىأو

-هناكيكونلاانيئتر!الاحوالهذهكلفيانهعلى.هبةانهاعلىالزيادةءته

.،الثرعىالحكمعلىالتحايليستهدفخاصاتفاق

قنصلايومهاكانوقد،1871عامالفرنسيةالىالكتابهذامترجمويقول

تمليمفياجةالسلىهذهمناكثرالىأحديصلانالصيرمن":تبريزفيافرنسا

ناألايستطيعلاالمرءاتوالواقع."القانونعلىللتلاعبقانونيةطريقةالناس

طريقعنالمحرمةالفائدةيحللونانهمهىبساطةفيالقضيةلان،الرأيهذايثاطره

الاضافية.الث!كلياتبحض

المستخدمةالحيلوعنالتحريمتطبيقعن،المملىالواقحفي،نمرفهالذيافم

وثائقتصرفناتحتتكونانيقتضىالؤالهداعلىالكاملالجوابانأمنهللتملص

!لمياتفيالامرالتقصاءنتطيعاناو،د.رلستوقلمانادرة،المحفوظاتمن

وهدا.المواضيعمختلففيوغيرهاوالتر!ليةوالفارسيةالعربيةالمؤلفاتمنضخمة

نسجلاننتطيعذلكبرغمانناعلى.ضيقةحدودنيالا!نحتىيجرلمء!

الدلالة.الواضحةالظواهربهض

تجارةجعلقدالرباتحريمانا،سلاميللتاريخالدارييئكباراحدقاللقد

مناليهودأيديفيئماولاالمسيحيينايدينيحكرةالاسلاميالمالمفيالمال

المتوفى)محمدلاالح!بنجعفرالقا-ابيالدلننجمتألف"الا!لامئرانع!فبمو-12

.(مجربةvylاو-krk!نة

النظربصرت)جنااليئانتساوىلو"العضلربا"ويتحقق،الامريخقلببيما-13

يهلا.اووزناواخلفا(الجودةعن

لحرمتالتادلاصاسعلىفامتالواذ،الاضرىعناحدامحامتقنبهنتعنبراانعلى-(1

الصنقة!
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الطوائفمن!لبيرعددمعالملمينتمايخ!انحالايةعلىالمؤكدومن.)15(بمدهم

فياسمهيتعيرونمناومالهسنيتدينونمنعلىفيهاالمثورلهـمئيسركان

وقائعهناكولكن.)16(بأحكامهالتقيدصدقواا؟،ملويبيحهادينهمكانماصعقات

بحضفيالاقلعلى،ترعاهاضمائرزاقىالفالبفيتكنلمالهواجىهذهانعلىثهيرة

المسلمونكان،الملمةغيرالطوائفنكثركانتفحيث.الازمنةوبمضالامكنة

والتسليف،المكثوفعلىالاقراضمهمةخاطرطيبعنلهمايتركونالاحياناكثرفي

عنينافسوهاانمنيمنمهم،عامةبصورة،يكنلمهذاانعلى.الصريحالملنى

فيماوسنرى.الوسي!لممولةاقتصادا،بالحيلالمتسترةالربويةالقروضخريق

دائمةكبيرةأقليةفيهيمثلونكانوااليهودانبرغم،المفربفيالوضعكانهذاان!عد

يكنلمهذافان.المساحيئعننيابةالنوعهذامنممصيةأيةوزرلحملا،ستمداد

الرباهذااتخذولو،الفاخىالرباممارسةبينهمتممانمنالمسلميناولئكيمنع

اولئكعليهنوافقاننستطيعماوأقصى.الريمةثكلياتتخرمعقودرةص

غيرالمرابينمنالاقتراضي!رانهو،الدينىالتحريمأهميةعلىيلر:نأدذديئ

الحرتمنالكث!كانمجتمعني،الربافيتخصصهمامامالبابيفتحكانا،تلهجن

اصبحوهكذا.الاقليميةاوالمرقيةاوالدينيةالفئاتلبمضاختصاصا!يه

الاجانبمنوغيرهمواليونانيون،المفربفياليهودهمالربويبالتليفالمختحون

واللومباردييناليهودثانكان-لما،الهندفيالهندوكيونوالتجار،الحديثةمصرفب

القديمة.الصينفي(الانسى)مصارفرجالوثأن،الوسطىالعصوراوروبافي

لم،المهمةبهذهللقياميكفىلابماالعددضألةمنالطوانفهذهكانتحيث،ول!ن

،المتخصصوناولئكيوجدحيثحتى،بل.ممارستهاعنيتورعونالمسلمونيطَن

تحتمنافستهمعنيتمالونلاكثررونمسلمونالقوللناسبق!ماهناككان

يبيلاتدعلاالتيالامثلةبحضواليك.رقيقجدلتارالاغلبفيهو،خر7!ضار

الحقيقة.هلىهفيالكالى

التسع)للهجرةالثانىالقرنفيعاثىعربيكاتبوهو،الجاحطلنقرأ

واسعالذكاءبالغكانوقد.ولدحيثالصرةفيليماولا،المراقفي(الميلادي

بالفة،الالوانمتنوعة،ساخرةثارا3خلفقدوهو،ذكيفكهاسلوبذا،الثقافة

بنوادراولايحدثناالكتابهذافينراه.(IV)"البخلاء"كتاباشهرها،الواقمية

والتثم!،النفقةنيالاقتصاديتحلونممن"،السجدفييجتمحونكانوااناص

المحارتنثوءعلىالوسرالحصورفيالاملاماثر"عندراضهفي،مايخيونلويى-15

،الممارفدارب،*مينورااوبرا"فيْمجموعتهالدراسةملىهرتبد."فىازدمارمااليهودية

.6391ب!وت

ببنالحلاقاتفيا،جراءمرعبةمامةبصورةليستالواح.الديناطارفيالمحرماتان-ااْ

المختلفة.الادبانطوانف

.1658القاهرة،المعارتدارطبعةالىرجمت،"البطلأء"سالمتقاةالضوصفي-17

.(اترجم)
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!لالنسبعندهمصارالمذهبهذاكانوقد.والمنعالجمعاصحاتمن،للمال

بْ!التقوااذاوكانوا،التناصرعلىيجمعالذيوكالحلفخالتحابءاىيجمعالدي

واستمتاعا،للفائدةالتالصا،وتدارسوهوتطارحوهالبابهذاتذاكرواحلَقهم

ببيعأيأبالتميينيتفلانكانابصريانبخيلانهؤ،ءومن.(1(ص)."بذكره

المثشريمننفسهااللمةيثتريانثم،اجلالىبثمناللمةيبيمان:المينة

ما،يمين"أولهـماو!لان.أربايقاللاحتى،أقلبث!تنفهالمجلسفينفسه

علمتمقد:الاشهادعندفيقولببعضهميخرفكان،وارلثلهيكنولم،عظيما

مبايحتهعلىيحرصونكثرقومفكان:لفلانالمالفهذامتفاذا،لىوارثلاانه

اجخلافياماما))فكان-المدائتمطسهيدابايدعىو-الثانىاما0(01؟ص)"الوف

فيهايقمدحلقةلهوكانت...وقياليرهمالممينينكبارمنوكان.بالبصرةعصدنا

نوادرهومن.(التقتيراي)"الاصلاحيتذاكرونالذينابرلاءواالعيت"اصحات

طالقاما...المالعليهحلوقد.دينارالفيقتكيهثقيفصنرجلاابى"انه

حينعلمناوقد.مؤداةز!داةالماللهذاان:خوانهعلىو!يومالهقالالمظلعليه

يقعولان،الطويلةوللفازعة،للذهابممرضافيايدينامنلUIهذااخرجنا

ولولا،ألقضاءحسنمنبكظنناهبالذي،اليربالربحمنكرضيناثم،المراثفي

جليةدلالةالنصوصهذهوفي.(بمدهاوما137ءلى)"لUIو"فانرضلمذلك

الاقراضيمارسونكانوا،البصرةفيالجاح!عهسفي،المىلهيمنمنءدداانءلى

نااذ،المصرذلكفيبمدقائمايكنلمالتحريمبأنالقولالىصبيلو،.بالفائدة

نفسهى،والمقرصنالاقراصْالىاثارة،النصوصهذهفيالواردفىالكلمات

التملصفيذاتهالاسلوبهذاالىللاثارةالفقهيةالاصطلاحاتفيالواردةاكالمات

الربا.حيمن

الىتستند،جداحديثةدراسة.فهناك.اخرىومنطقةأ-رعمراوكُخذ

القرنفيتونىفىالاقتصاديةالحياةعنفكرةبتكويمنلضماوتسمح،حقوقيةوئائق

منكئرانجدالدراسةهذهوفي.لهالسابقينالقرنينفيوايضا،عرالثائ

كانتالمرابىافالصرمهنةاننرىكما،اجلالىوبيوعبقروضالمتصلةالرثائق

.التجارةمنرئيسيجانبعلىيسيطرونكانواالمصارفاصحابوان،مزدهرة

،والحبوبواللحموالزيتؤالقطنالكضانكتجار،يبدوفيماالجملةلتجاروكان

يدفعوابأنيخغذونها،(الذهييةبالصملةمسرا")المصارفهذهلدىحابات

للاخرينعليهمماويددون-،مداخيلهممنماؤ-(الفضيةبالمملة)لتمصرف

دفعبمدالذهبقبضمجردات.ولنلاحطالمصرتهذاعلى(كمب،،تاو)لحوالات

هوتحريمهفيتثدداالمذاهباكثرواق!رباذاتهحدفيهو(قبلهاو)الفضة

مخالفةانيمنىوهذا.الوقتذلكتونن.فيفيسائداكانالذيا(،اكىالمذهب

المحتملمنفانوبالتالى،الربامجالفيعليهمتمارفاامراكانتا)دينيةا،حكام

وثائقعنهاتحدثتأخرىتجاريةمماملاتالىامتدتقدالمخالفةهذهتكونان-قا

مدينةففى.والورعالبركاندافمهااننحتقدانالذاجةومن،المصرذلك

801عام،مثلا،ا(!دية V،يملكونوالحرفيونالرهوناتلقاءالمقرضونكان
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عنوالبعيدهنااستخدمهاالتىالدراسةمؤلفيقولو!لما،كثيرةءصمتودكات

المتضنة،أجلالىالبيوعهذهحقيقةنتصوراناليسيرمن":الكتابهذااغراض

تخصصواتجارهناككانولقد.فائدةذاتيخربأنهاتوصفقروضانفسهالوقتفي

.)18("الحبوبوفيالزيتفيالمماملاتمنالنمطهذافي

ا،سلامية،ا؟دابفيوهناكهنانلقاهاالتى،المرابينمنالثكوىوكثرة

الفارصيةالقصيدةظكذلكمثال.بالفائدةالقرضازدهارعلىبالطبعتث!هد

والتى،عرالحاديالقرنفيالاسماعيلىاعيةall،"خسروناصري"الىالمنوبة

تحيثىحقيرةكانناتباُنهميصفهم،"المرابيناخلاق-:ء"عنخاصافصلاتتضمن

الىالاطمئنانيمكن!ليفمتسائلا،-"خمالىومصرهاالفقراءدماءامتصاصخلى

الاخ!المأخذهذاان؟محدوداتدراهملقاء،بال!حتارواحهميبيحونكهؤلاءاناس

هـلممين.يتناولانهفيجلي

الحثمانية،الامبراطوريةعاصمةاستانبولفي،عثرالسابعالقرناواس!وفي

منالكبيرةللمساجدممالهالشالتي)الصفيرةالمساجدعلىالمثرفونكان

المجتممة)اموالهااقراضطريقعنلصيانتهااللإزمةالمواردعلىيحصلون(اوقاف

ا،وروبيين.المراقبناحدلنايقولكما/18بفائدة(والوصاياالهباتمن

كانالذي"شاردان"الفارس!هو،الملاحظةدقبقاَخرمراقبوهناك

عشر،السابعالقرنمنالثائالنصففيايرانفيطويلاعاشوالذيالفارسيةيتكلم

البلدصر-افوهم،ويهودهنودمنالملمينغيربهاتخصصأ)الرباانلنايروي

."مواردهمتسمحمابقدرايضافيهيسهمونالمحمديينولكن.مصارفهواصحاب

ائلالوساومن.ا،خريناجلمنوتتضاعف.التجاربينبهز؟افهىالفائدةاسا

نامع.كداببلخاقرضانهعلىخرين1المرءيثهدانالقانونعلىاخحايل1المتبمة

أقل.مبلفااقرضانههوالواقع

،المفربفي،التجارية"فاس"لمدينة)91(متممقةدراسةالىا؟نوننتقل

بين(يزالولا)كانفيهاالنشاهـالاقتصاديانملاحظين،الغرينالقرنمطحفي

نا.هزيلدورالافيهلهميكنلماليهودوان،خاصةبصورةالمسلمينيدي

بقوله:المدينةهذهفييجريكانمايلخص(لوتورنور.ويدعى)المؤلف

شديد،الاقلعلىفيهالمالكيالمذهباو،الاسلامىالثرعانالمملوممن"

التجارمنالبالفةالكثرةاننفسهالوقتفيالممروفومن.بفائدةالاقراضتحريمفي

ضمانعلىللحصولالوسيلةوحدواقد-التحريمهذاحرفيةراعواوان-الم!لمين

ومدينة.اجلالىالسلعببيعاوالمالباقراضيواجهوز"،التىالمخاطرتجاهعادل

العميلعلىيقضىقديماتجارياعرفافيهافان:الحامةالقاعدةهذهعنتثذلمفاس

طبقا،اكثراو%6هي،سنويةفائدةالاجلحانشيدفعانالملىءيخر

."الحقدلرو!

القرنحنىالعاثرالقرنمنالرقيةابربرمنطقة":كنابهفي"ادديىء.ر."-18

.6291،باريى،لاعرانناني

.9؟91ابيفاءرLالدطبع،"الصايةظلفيناس"-16
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عامفاسفيالبريطانىالفصللمساعدبتقريرنفسهالكاتبهذاويشهد

هنا،شائعذلكمعولكنه،الاسلامىالرعفيمحرمالرباان":فيهيقول3918

القطن،اوكالسكر،سلماالمقرضمنالمستقرضيثشري:التاليةللطريقةوفقا

خمسينالىبثلاثينالسوقسمرفوفب!مرولكن،اجلبمدثمنهايدفعانءمى

هذهالمستقرضيبيعوحينئذ.المدلالكاتبلدىبعقدالدينويوثق.المانةفي

السمرينفرق3فيقو،السوقبسحرنفسهنلمقرضيبيمهاانويفلب،بالمزادالسلع

أخرىمدبنةأيةفيمنهاكثرفاسفيرائجالمماملاتمنالنوعوهذا.الفائدةمقام

."المفربذب

الثريمةاحكامالمسلميئعامةباتباعحقايؤمنونالذين،الذجاولئكوعلى

الكتابهذاصاحبينقلهاوالتى،المبرةالجليةالقصةيقراواان،الرباموضوعفي

وهو،6918عامفاسفيفرت!اقنصلمساعد،"بيليرميشو"عننفسه

حولالممتازةالملاحظاتمنبالكثيرلهنَدين،المفاربةبينالاصدقاءكثير،متمرب

،فاسفيتاجرايزوركانانهالفرنسيالموظفهذايقول:الايامتلكفيالمفرب

سحتهفبىوسممه،خزانتهفيويصففهااموالهيعدفوجده،اسلامهبورعمحروفا

الامرخر3رضىولكنه،نقداتليفهلهيبيحلادينهانخر6لتاجريزعمونفاقه

يبتاعهاارسلالامرواقعفيولكنه،لديهموجودةانهازعمالسكرمنكميةيقرضهان

المستقرضهذااليهيردانعلىالجاريال!عربضمفالمتقرضعلىواحتسبها

بفائدةأي،اشهرثلاثةمدىفي(الفالْدةمن%001تمثلالتي)المزعومةا)قيمة

المستأجر.يملكهالذيالمنزلهىبرهينة،عقدفيذلكسجلوقد.%(..قدرها

اجله،فيدينهقضاءعنالمتقرضعجزاذ:بمدفيماالراويعرفهافقدالخاتمةاما

الدنععنالثانيةالمرةفيعجزوحين،المبنمضاعفةلقاءفأصهل،فاسته"ل

هلىا.ثمنهربعالاالواقعفييدفعلموهولديهالمرتهنالبيتعلىالمقرضأستولى

البخسبالثمنيبيعاناضطرهاذالمشقرضعجزمنزادقدكانأنهالىلاضافة11

خملمنسيَلمعهذاوكل.النقدمنبدلااستلامهاءاىأجبرهالتىالسكركمية

بينالتماونفروضوعناليهيسديهاالتيالخدمةعنالاخلاقومكارمالمواع!

جديرة،تحصىلامراتتكررتانهابدلاالتى،الحياةمنالريحةهذهان.المسلمين

الدينلأحكامبأنالقائلةالمزاعمبسخفتقنمناوان،مواضمهافيالامورتضعبأن

الاقتصادية.الحلاقاتعلىالاخلاقمكارممنسلطانا(الاطلاقعلىددنأى)

الاطلاعواسعالملاحظةعميقمؤرخكتبهاالتىالسطور،بهذهاخيراولنستشهد

مدينةفيالاقتصاديةالحياةفيالجاريةالماداتحول،)02(الاسلامىالتاريخعلى

بأرباحيفوزونفيهاالهنودفالمسلمون.مهـا5وملاا£عامىفيهااقامتهخلال،مكة

الرباعنالنهىانصحيح.ايضاالاقراضمنبلفحسبالتجارةمنلا،طائلة

نافيهالحسابويومالساعةاقترابعلائممن،وأنالصرامةبالغالالصلامفي

التاسعالقرناواخرفيصكة":كابهفي"هورغرونىصنوك.ك"المرقهو-02

.0163،ليدنلجع،"عشر
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للثرعيرعونلاالمرابينمنكرينولكن،اموايمتبلغفائدةالمقرضونيتقاضى

ثيوعاالمخارجواكثر.عليطالتحايلابوابكل)هميقحاحكامهوتفسير،حرمة

يبيعان2c،المدفوعمناعلىمبلغاجلالىالدينصندفييذكران(ا:مى

بثمنمنهفثتريهايمودثم،مؤجلمرتفعبمبلغتاؤ،تسلعةايةللمستقرضالمقرض

بأساتذتهمخليقونتلامذةانهمعلىالبرهاناستطاعوامنوهناك...ادنىءمجل

بينالتىالديونسنداتتثيربالولادةمكينعرفتفلقد:المماملاتهذهفيالهود

بينتتراوحديونا،وحدهاجاواجزيرةمنأناسعلى،منهمللواحدانالىأيديهم

1)0000و00005 nاسترليية0008الى0005يحادلماأي)"تيريزماريتالير

أشفولة!لانبل،الرئييةحرفتهميكنلماخسليفابأنعلما،(تقريبااليوم

والمبالغسيمالاجاوا،فىالظروتسوءمنينقضىلاهمفيالمدينونوكان.اضافية

الدالُنوناما.يدفموهانعليهمكانمانصفالواقعفيتجاوزل!اقترضوهاالتي

تجملانالمحاصهلىهفيالمفروض-لانولقد.المتوسطةالطبقةمناكثرهمنوافكا

الكلمةاستبمادعلىحراصا!دانواولكنهم،الحسابيوماقترابيخثونالمكيين

التماونبممش)"المرابحة"عنبالحديثعنهاوالاستماضة،الرباكلمة،المفزعة

الحفرميين:كانواالتجارةهذهفيللهنودالمنافسينواخطر...(الربحجنيعلى

التطبععلىفائقةمقدرةذووولكنهم،مالبلاالاعمالفالبفيوهممكةالىايخدون

بالمياومة،عملعنالبحثنيمقامهميبداونتراهم.حدودبلاللجلدمفابدةوذوو

مالْىالفورعلىوي!خدموزيما،البلدبأحوالفةوالممرالمهارةبففأ"فيكتسبون

)جنيهان"تالير"25عملهمنلهيجتمعالحضرمىالضلاميطَادماثم.شخصيابفيدهم

القروضهذهومثل.بالفائدةلفورهمنهايمرضحتى(الجنيهونصفالترلينيان

بمدالمؤيفيضيفثم."فحسباشهرلبفمةولو%001غالباتكسبالصفيرة

:الحلوبالبقرةت!تغل-لماالحجاجاستغلالنيالمكييناسلوبعنمتحدثا،قليل

،بالتذوقجديرةمسراتفبساانيكتفانيلبثفلامكةالىالثريالحاجيصل)ا

منانهلهتحققانبحد-البديدصديقهفاذا،لهاالكافىالمالمصهيحمللاومنه

،"الحىنالقرض"طريقة،المكيةالطريقةعلىالماليقرضهانمتمد-غئيةاسرة

الحسنالقرضبأنعلما،المقترضالمبلغبضعفدينس!ندعلىيوقعيجملهبأنوذلك

."فائدةبلاقرضهواللفةفي

منلهحمرلاماالىالاشارةمجرداردنااننالوالحديثبنماويطول

منفما.الممامرةالاسلاميةالبلدانمختلففيوأذاهمالمرابيننثا!عنالدراسات

منوما،حديثعنهموفيهالاالاجتماعيةبالقضايابميدمناوقريبمنيهتمكتات

حيلةأيةانكيفوذكر،الفائدةمعدلاتمنيتقاضونهماضخامةوسجلألامراقب

والمستقرضالقرضللوكلتجعلتكفى-والثفافيةالبدائيةمنبلفتصالما-

بموجبهاانثئتالتىالمديدةوالقوانين.الثرعيةصفةءايهيضفىمخرجا

واصراحة-جميعهاتهدفالاسلاميةالبلدانكلفيالزراسالائتانمؤسات

ممقولة.فاْلدةذاتبقروضوتزويدممالمرابينبراثئمنالفلاحينانقاذالى-ةصنا

بفائدةالمؤسساتهلىهمنانفسهمالمرابوناستقرضانحدثمااش،ذلكومع
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الىاللجوءعنالماجزينللفلاحينالفاحثىبالربابدورهميقرضونهااصوالازهيدة

يقول.كتابكلفينلقاهالامورهذهمثلعنوالحديث.المعقدةالمؤ!ساتتلك

الانتثارواسعلي!بفائدةالقرض":3591عامالجزائرفيفرنسيحقوقى

عف،،يقصرعواقبالىويؤدي،تصوركليفوقالرباممدلاتفحثىانبل،فحسب

عنحديثهفى(بهالالتثهادلناصبقالذي)"بيليرميثو"ويقول."الخيال

الحياةمنيتجزألاجزءاالواقعفياصبحقدالرباانالمملوممن":المفرب

بلفتقدالمغربيةالاقتصاديةالاخلاقعلىالربويةالاساليبهيمنةانبل،الاقتصادية

الممثلونيكتفولم،احدبهاالماسعلىيجرؤلامؤصسةجملهامااهـاطانمن

للممالحرعاية،خدمتهافياحياناانفسهموضموابلبصايرتهاللريمةالرسميون

مرسوم،الجزائرفي،6Y11تموز17فيصدرولقد.اقوةاذوويملكهاالتىالمليا

تنفكماالتيالثكاوىان":الموجبةاسبابه،ئحةتقول،الربالمكافحةفرنسي

تجاهالجزائريونالمرابونيستخدمهااتىالفاضحةالاساليبعنتكف...تتكاثر

الارباحفحشاخفاءفيمهارتهمعنتكف!لما،السواءعلىالبلادواهلالاوروبيين

يردانالمرءوسعوفي."اموالمنيقرضونهماعلىتقاضونهاالتيانطانلة

عنداذنفلنقف.المجلداتبهايملأ،رص!ميةوغيررسمية،النوعهذامقصانصه

جزائريحقوقىيقو)ماالىالملاحظاتبهذهاسئهاداتنا،مختتمينالحدهذا

الكوارثمنواحدةهوالرباانالتكرارالمبتذلةالحقائقمناصبحلقد":3مسا

يستفلهم،الاولىبالدرجةالبلاداهلفهمضحاياهاما.الجزائرنيالكبرىالاجتماعية

في،المملمينانوصحيح...الاسفمعايضادينهمواهل،والاوروبيوناليهود

راسفائدةوبينالربابينويخلطون،مشروعغيرعملانهيدر!دون،كثيرةاحيان

مع،ومنه.الفائدةمنالنفورالىتدعوهمالتىالاسباباحدهذاولحل،المال

هذهيمزومنالمحدثينالملمينبينوهناك.)21("اكثرلاشكلينفور،ا،سف

اما،الاجنبىالاحتلال11Xيمزوهامنالمربوبين،الاشممارتأثيرالىالعادات

تحليلهاالىانزوعفاكئرالاقتصاديينمنالدينىالتحريمبحرامةيؤمنونالذيناولئك

تكررثبتوشهاداتأمثلةمنقدمناهماولكق.الحديثالاوروبيالاقتصادبنفوذ

وعلينا.بعداثرأيالموامللهذهفيهايكنلمقديمةعهودفيالوقائعهذهئل

التيالمخارجوعلى"الجَل"حديثعلىبامرارها،الفقهكتباننكررانايضا

وهدا-الواقعفيالناسانعلىالدليلنفسهاهىقحمل،حلالاالرباحراممنتجمل

.محرماتمنتذ!لرهماعلىيتحايلونغالباكانوا-المهمهو

ولاهناعلينانفهيطرحنظريالؤالافان،كدلكالامركاناذا،ولكن

لتحريمجداحصريبتاويليكتفىاناليسيرمنكانلقد:منهالتملصالىلبيل

بقصروذلك)فيهالطمنالىسبيللاالذيالوحيدالمقيدةمصدر،ن2القرفيالربا

الوسطى،المصورفيالاسلامبىالمجتمعدعاالذيفما،(الجاهليةرباعلىالمحرمالربا

الحمية،ثاره2والاسلاميالقانونفيالربا":كابهني"ف!كارعليبن!-21

.8091،باريى
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اذا؟الواقحىسلوكهمعتتناقضعقائديةنواهىنفهعلىيفرضانالى،أذن

صيغ،عنهتصدرالذيالمجتمعافكارعنتعبيرهى،رأيناكما،((الستة"كانت

هوالاجتماعىالوضعباْننؤمنكناواذا،،الرسولالىمنسوبتقريريقالبفي

كانتواعدواحكاماا!لثرعونوضعاذن3فَا،الهامهومصدرالمقائديالتفكيرلي:بوع

قص!أحينبمدأوفوراالناسعلإ"،يتحايلانبدل*

رجالعمل!لانذلكاننقولاننستطيعقد،السؤالهذاعلىالجوابفي

الىذاتهتفكيرهممنطقيدفمهمبل،المماملاتتلكفيلهممباثرةمصلحةلانظريين

ترضىاحكاماتكئلمولو،الطريقخر6الىممهالمنسجمةا،حكاماستنبا!

الاجتماعيةللفثةازعاجاأقلكانالتحريمهذاانبالمستحيلليىكذلك.المجتمع

المجتمعانذلك:أعمقالباباهنالكولكن.لاخرىللفحْاتمنهاليهاينتسبونالتى

اليهوديالمجتمعوثأن،المعامرالميصالمجتمعشأنشأنه-الوليطالاسلامى

يملنمجتمما،عقائديامجتمماكان-"يهوه)\بمقيدةيأخلىكانماحدورفيالقديم

سبيلالىوالهداية،اللهخدمةفيالحملوجودهومبرررسالتهجعلانهجلاءفي

المجتمعتنظيميثمل-خاصبوجهالاسلامفي-اللهوامر.4الاامرواطاعة،الله

المساواةعلىقائماجوانبهبمضنييكونلاقدالتنظيموهزا.الدنياالحياةثي

الهيئةاعضاءلكلالخيريريدانالايمكنولاعادلاا،يكونانيمكنلاولكن،المطلقة

ببمضالاجتماعيةالاوضارنزلتمااذا،اذنالمجتمعهذاومثل.الاجتماعية

محالجة"منالظروتاد!فيلهبدلابل،الصمتيلتزمانيستطيعلا،أعضائه

الفحاياأعينفيذلكلكانعنهاوسكتمجراهاتجريالامورتركانهفلو."المثكلة

شديدادراكوهو،الخيانةهذهالضحاياثلكولأدركت،لرسالتهصريحةخيانة

المجتمع.هذاتلهمالتىبالمقيدةالجماهرايمانعلىالخطر

ناالطبيصمننظرية،المطروحةالمشكلةبشأننظريةالمقائديونيبنىذاكاذ

بهلىهالرجوعيمكنهناندرسهاالتىالقضيةوني.المقائديةاللفيةبهاتوحي

ئحرمهذينفكلا.ارسطووالى"القديمالصهد"الى،الزمنمعصمودا،السلفية

يسببهاالتىالمصائبعلىقديمااحتجاجاكانكلإ"صاوموقف،بفائدةالقرض

الوقتفيوكان،التقيديالمجتمعفيالحياةشرايينالىوتسللهالبضاعيالاقتصاد

ا!مفيةالمدينةاوالمتساويةالقرويةالجماعةمَثلوهو،آخراعلىتبسيرجميىبمل.هسه

ومن.للثروأتالدينيوالاحتقارالمقائديةا،خوةمَثلذأتهالوقتوفي،!قتصاديا

المطروحة،المث!كلةعلاجتشهدفالتىالنظريةتنبنىالمتوانرةالاوليةالمثاصرهده

واموناللهالىالاعمنظرتهااطارفي،بهاخاصمنطقوفقذلكتفملولكنها

.والانسان

وسكتتتجاهلتهاانهاليزعماحداماميبيلفلا،المثكلةتمالجاذنالنظرية

أثكلةألهلىهبحلنحلاتأتىهلولكن.عنها

هويفملونهماكل.الاسلامنيحش،يحكمونلاالمقائديينانالجواب

يريدهماانيرون،ثوريونعقائديونبالطبعهناك.اللهارادهصابفصلونانهم

منقادخر2مجتمعمحلهيحلكيما(بالتالىوالكافر!الظالمالمجتمعهلاكهوائله
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!خرينومن.وطوائفمنثقةحركاتيؤسسونذاكواذ.عادلمجتمع،رادتهلى

المجتمعنيتطبيقهاالىالحاكمينيدعواواناللهثرعةينطقواانمناكثريملكون!

فييأخلىون،الورعمنمبلفهمكانصما،الحاكمونوهؤلاء.يقودونهاللىي

عقائديينحكاممنبضحةالاذلكعنيثلىلا،الاجتماعيةالحياةمقتضياتاعتبارهم

هؤلاءانعلى.الارضعلىاللهملكوتيحققواانصمموا،استئنائيينالمددقليلي

منفواصل-)22(لويسوالقديى،3توكاو،ويشوع،فثلااخناتون-الوأذ

للقوأنينالاستسلامالىبعدهايحاصيمودواانالناسيلبثلا،قصيرةابداالزمن

المقائديونيملكلاذاكواذ.الانسانيةوالطبيعةالبشريالمجتمعقوانين،العمياء

نابالحاكمينيهيبواانمنأكريملكونلا،-دائماالاكثويةوهم-الثوريينغ!ر

الجماهيريدعواوإنالمخالفينيدينواانومن،يملهيةالاوامراستطاعوامايستلهموا

باللهايمانهانيالمزاءلدأنوألىالواقعللامرالاذعانالى(الاقلعلىضمنا)

l?.امامهقضيتهابمدالةريقينها uحثهويستطيعونهمانأقصذلكتجاوزوا

هوذلك.عطالبمقلحكائهاتقدمهمانيالاحترامتلتزمانعلىالجماهيرهلىه

ioلهمالمفتوحالوحيدالسبيل illمواقفالىجماهيرهميدفمواأ،علىحراصا

وبهدا.عنهايدافحونالتيبالمقيدةمرتبطاقائمانظاما،بالسقو!تهددوقد،تهز

أفيونحقاهى،الحكمعقائدياتكلووواءها،المقائدكلانالقوليمكنالممنى

----ي---!-----------.لإيثيوب

الحداءمتزايدقفامر(المسيطرالعامرأيهفي)المدنيالمجتمعاتخدمافاذا

هدهعنالمسؤولةالاجتماعيةالطبقةوتجاهالاجتماعيةالامراضمنفئةتجاه

يتساحونالمقائديينفان،الطبقةهذهاساليبعلىالنقمةتزايدتواذا،الامراض

منداماثوليكيةالكنيسةفملتهماوهدا.نظرياتهمفيمتزايدةبصرأمةايضامم

اخدتاذ،المأجورالمملقضيةممالجةالىالاجمتماعيةبالظروفمدفوعة،فرن

وتزيد،الرأسماليالنظامتطبيقيسببهاالتىالارزاءمنموقفهانيصرامةتتزايد

نفسه.النظامادانةمبلغذلكبهايبلغاندونcالرأسماليينالىاللومتوجيهمن

والمبودية.الرقتجاهوقديما،الاستعمارتجاهموقةياكانوكذلك

دنيlpالمجتمعفيالمسيطرالعامالرأيوبدا،المكسعلىالامركاناذااما

فمالياتانهاعلىاليهاوالنظرلهاالتقبلمتزايد،ا،ساليبتلكعنالاغضاءمتزايد

،الناسلبعضأذىمنتحدثهقدممابرغم،ونمائهالمجتمعلحياةضرورية،طبيمية

واحدبالهقالمناولمو،الميلادتبل035iالىITY.منممرلرعون،اخنا!ون-22

نافرويدويرى.الحمارنةتلالىالاكلدمينا؟لهةمقرطيبةمنعاعتونقل،وعالمى

بمدلليهودملكاولفهو(م.ق.906الىا؟6)ثوعاما.عقيدلهعناخدتتدالموسوية

نهو"أكوكا"واما-"الموعودةالارض"عليمووقعاصائلامبا!وحدالليومو،عوص

ملكفهولويىاثعديىواما.المبلادقي227الى266منصكمهاوقد،الهندملوككباراحد

دميا!نىالصريالجنىاماموبهريت،بورعهاثير،(-)اناصعلويىفرنا

ئامنبأفهيوعفمافيتونىابوابعلىبوكهثم،المليبيةالحملاتفياضتركحينوالمنمورة

.(اترجم).قديابرسمونهجطمماوهدا.خرها2والصليبيةالحروب
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هذامعانقياداوالاستثناءاتالمخارجاصطناعالى!يزعونايضاهمالمقائديينفان

منيحدثعماالاغضاءالىستجنحالمقانديةالسلطاتانكما،نفسهالاتجاه

التبريراتتقديممهمةذاكاذستصبحالمقائديالفقهمهمةاناي.)عنظريةمخالفات

عنهللانحراتالجانبيةالطرقفتحمع،الاساصالمبدأحرمةعلىظاهرياتبقىالتي

حوله.مئوالدوران

ال!لطاتانسياقيتزايد،للنظريةالمخالفةالمصاملاتصيغتتكاثرماوبقدر

سْوحريصةالنفوذببمضلنفهاتحتفطانعلىحريمة-دانتاذا)العقائدية

مزيدادخالالى(المنطفىاتساقهبمضالفكريلنظامهاتحف!انعلىنفسهالوقت

يتوعببما،واللباقةالحذاقةمنبمزيد،نظريختهاعلىوالتفاريعالافانينمن

،ا،خطاءعنللتكفيرووسائل،البراءةومنالاثممنودرجاتواستثناءاتحالات

المسهحىالمجتمعفي،طبيمياامرايبدووهكذا.والاباحاتالحقوباتفيوتدرجا

أثكالفىالاقصىالتطوريتواقتان،السواءعلىالاسلاميالمجتمعوفيانوسيط

الاقصىالحهدمع،القروضعلىالفائدةضرورةتفترضالتى،الرأسماليةالمحاملات

يفسرونهانظرية،نظريةعلىقائمماالفائدةتحريمليجعلواالثريمةفقهاءيبدله

.واستثئاءاتمخففاتالتطبيقفيذلكمعلهاويجدون،عللهاويشطون

والحقوقيةالسياسيةالممارسةعلىالحقائديةوالسلطاتالحقائديينوضفط

كلهاتلتقيالمختلفةاشكالهانعلى.الدولةمنهؤلا-لموقعتبماشكلهفييختلف

الىوالدعوةأعلىبمثلالتبثيرعلىدائمايقومهواذ:واحدةعامةخطو!على

ضمفبسببالمنالعشرألاعلىالمثلهلىابانالبدايةمنذا،عترافمعلهالامتثال

اذا-واحيانا،بالمواع!الاقوياءاستبدادمنعمحاولةوعلى،البثريةاننفس

حمايةوعلى،ونموذجيةزاجرةولكننادرةبمقوبات-بذلكالظروفسمحت

اخرىجهةمنيهزولاجهةمنالاجتماسالنظامكيان!أددلاالذيبالقدرالضمفاء

عنيفاشكلافتتخذويطالبهعضفائنهمتستثارلاحتى،بالحقيدةالضمفاءهؤلاءايمان

حلولأعدادعلىواخيرا،روحههوالديوللمجتمعنفسهاالمهيمنةللحقيدةمماديا

التوجيهاتالافرادفيهايخالفالتىالمديدةالحيةالحالاتتتناولمسبقةنظرية

عمليافتسمح،وللاباحةوللكراهيةللتحريمموازينتضعحلول،المقيدةعنالمنبئقة

.طهرهعلىلهالحفا!معالاعلىالمثلبمخالفة

عنهتنبثقالديالمجتمعحركةوقفغرضهايكونانيمكنلاالحتيدةانذلك

اعمقفيهماانبل،مراوغةولا،مكيافيليةبالضرورةهذافيوليى.تلهمهوالذي

هدتعلى،الاجتماعيةالحياةلمقتضياتالدرجاتمختلفانصياعانهذلكمن

.المقيدةيدفيبزمامهاالاحتفا!

فينسبون،وا؟خرالحينبينيظهرون!داتوامئددينمصلحينانوصحيح

الثرتماليمتطبيقالىويدعون،الدينشؤوننيالناستهاونالىالدهرمصانب

،الزوالير!عارضادائماكاننجاحهمولكئ.سواهوفيالمجالهذافيبحرفيتها

شمكاوىاخرىمرةتتجددحتىالوقتبعضبحدهمينقضى!دانمماانهبدليل

نلحظهاانيمكنالتي؟الظاهرةنفى:جديدمصلحبينهمويظار،المثددينالم!لمين
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اما.الميحيينالرهبانطوائفلدىواصلاحافساداالمتناوبةالراقاتساصلةفي

اشخاصعن،ندرسهالذيالخاصالموضوعفي.هناتذ-درانيمكنالتىالامثلة

جداضئيلفحددها،فائدةغيرمنالمحوزينباقراضلأروا-!مالخلاصاطلبراتقياء

بجملته.المجتمعأقتصادمسارسنشيئاتفيرلافرديةأمثلةوهى،التاريخمدىعلى

فىرغبتهمشدةعلى"،المحدثينالم!لمينالكتابكرننيالنسبيةندرتهموتتجلى

عددعلىالامنهايعثروالم،تاريخيةقيمةذاتالظاهرةلهدهنماذجتقديم

يذكر.يكادل!

أصاليبببدائيةتتميز،الامكنةبمضفي،عصوراهناكانكذلكالصحيحومن

المصورهذهوفي،ا،فتقارعصورهـ!اتلك.اقتصاديةمماملاتمنتمارسهما

،نه،بفائدةالقرضبثأنالث!ريحةأحكامعلىالخروجحالاتعددايضايتضاءل

عنهعبرالذيالرأيهذا،مثلا،جاءهناومن.ضرورةاقليصبحنفسههو

حديثهفي،عرالا!سالقرنبدايةفيالاسلامالىالمهتدي،"الافريقيليون).

مصارففلا:التجارةشؤونفيوجهلاءالافقضيقوايضاانهم":المفاربةعن

يضطرولدلك.اخرىا)صمدينةمنالسلعبنقلاختصمنبينهموليس،لديهم

الحكمهذافي!لانولئن."ذهبتأينماممهايدهبوان،بضاعتهيلازمانتاجركل

الثديدالافتقاربداية!لانعصرعنيتحدثالواقعفيفهو،ريبدونالمبالفةبمض

المرحلةهذهبينقارنانحناذا،الحقيقةبهذهنقتنعاناليسيرومن،المنطقةهذهفي

حين.قبلالب"،أثرناوالتىلهاالسابقةالمر-إةوببن

مالكبينفالملافة.هامةنقطةالىللاشارةالنالبالموضعهوهذاولمل

سواء،ببروليتاريرأسماليعلاقةابداليست(الارصعبالمض)والمستاجرالإرض

ماركسألحوقد.بالبناءمغطاةأممزروعة،حضريةامريفيةالارضقطمةاكا؟ت

علىبالففهالريعاستيفاءفان،ذلكومع.مرةمنا!لثرالنتطةهذهءا!وانجلى

الاغلب(علىايضابالفضة)الحفريةالابنيةاجورواستيفاء،الريفيةا،راض

الاقتصادتنميةفيوبالتالى،الضخمةالنقديةالثرواتت!ثينفيكبيرادورايلحبان

استفلالعلىيساعدهذافان،الاحوالاغلبفيحضرياالمالك!لانولما.انبضاعي

الراسماليةنحوالطريقيفتحفقدتممماذاالذيالاستغلالهذا،للقريةا(!ينة

المتمارضة،المواملحسبانومعاجماليةبصورة،القولالمستطاعفيانأي.الحقة

."الرأسمالوي"القطاعنموعلىعلامةهووالاجارةللريعبالفضةالاصتيفاءهذازن

،النقديالمالراسبشاُنعليهاالثروهـالمتفقلتلكموازيةشرو!في،بالتالىوهو

ن!بةتقديرالم!رمنكانولْن.الرأسمالىالاتجاهنحوالتطورنييسهمانيم!ن

رؤوستوظيفأهميةفان،المزروعةالاراضيعلىالمستوفىالريعفيالفضيةالمملة

.للميمانيبرزأمر،ود-لاكينعامةوحماماتومخازنللاستغلالابنيةفيالاموال

،ازدهارهأيامالمربىالادببهعنىموضوعاصتاْجرينوا11،لكينبينوالملاقات

.؟!)'Yالحضريةالحياةعلىمركزانهالواضحمنو!لان

TV-مكريمعالكنديتمة).للجاح!!الخلاء!راجع(I&()،09ص - Al.

61

http://www.al-maktabeh.com



فيريبمن.الدَبمعناهاالرأسماليةالانتا.صيغةالىأ؟نفلننتقل

الفمهيةالنصوصانقبلمنرأينافلقد.الصيضةهدهعرفقدالاسلامان

ننتبه.انعليناولكن.وجودهاعلىشهادةيكفيوهدا،تحرفهاكانتوا،حاريث

أوردناهالذيللتعريفووفقا،الدقيقبمعناهاهذهالرأسماليةالانتاجصيغةفان

الماركسيونيسميهاالتىالانتاجلصيفةبي!ذيلمجردتكونقد،قبلمنلها

اذا"الترية"حالها،البدائيةحالهافيأخذتهىاذا"الصفراليضالمجصادنحا-"

ففى.الانتاجوسائلاحدْهمايماكفردينبيناقتصاديةكحلاقةَأي،القولصع

الانتاجية،لوسائلهممالكين،حرفييننجد"الصغيرالبضاعيالانتاج"حيفة

فيبيهمايقصدونبلوعائلاتهمهماستهلاكهاينوونلاأي.سلما،بضائعينتجون

التىالمجتمماتفي،والمعتاد.يستهلكونهااخرىببضائععليهاالمبادلةأيcالسوق

البضاعيينالمنتجينمنعددانرىان،الصورةهذهعلىفيهاالصناسالانتاجا!لثريتم

معاملةمثليماملونهمأجراءيتخدمون(الحرفيينللتبي!لتقلاالصغار

ودجحلوفهم،عملهمقوةعلىيأجرونهمانهمأي.لهما!تالتملصدححض

ثم،كحرفيينملكهمهيالتىالانتاجبأدوات(ا،غلب!واياهممتماونين)يحملون

قوةبممونةالمنتجةالبضاعةعلىحقأي،أجرهمتقاضواالدينللاجراء.،يكونلا

لهم.ملكاليسستانتاجادواتبمعونةايضاولكن،عما"م

الاسلامىالمالمفيالرأسماليةألانتاجصيفةتبدو،بالطبع،الصورةهذهعلى

ولكئ،.فيهاالسائد-المِضِاعررهـالصيفيىهوالانتا!انأي:عشرالتاسعالقرنقبل

مناذ،للتَبللقابلعرفىقىحقووضعذوياجراءالحرفيونيستخدم،العادةفي

حرفيين.اَنفسهغهميصبحو3ان،الثرو!بمضوضمئ،مرحلةفيمئلاالممكلن

فيهاالمتبعالنظامكان،عرالثالثالقرنقبلسيماو،،كثررةحالاتهنالكانبل

ب!نسبيسهمالمثركاءمن!للكان:لكلقود--الثِراكةنظامهوالمملفيعونعلىللحصول

وفقا-الارباحيتمروسمثم،الاوليةوبالموادا،لاجوبأدواتعملهبقوةمختلفة

الحالاتتنش!-قنهذاومن.منهم!دلبهاسهممابن!بة-محقدةلقواعد

الثركةفىيسهملاشريِكحالة:قصوىحالةوكأنهالاجرفي!هايبدو،لهائهاية،

أهميهصصة،ذاتتظل،قصوىحالةكونهاعلى،الحالةهدهولكن.:كأعملهالا

الىيضات.بعيدمدىالىالاتساعفيياخذانلهمقدراالملاقاتمننمطابوصفها

ويبدو.الفالبةالحالةهيالثركاتكانتيومحتىموجودةكانتالاجارةانهدا

المملاصبححين،عرالثالثالقرنبمد،بمدفيمانمواازدادتالاجارةهدهان

،(اموربوراسيون%الحرالرواب!نظامظلفينهائيةبصورةمنظماالصناس

بميدةكلهاالوسطىالقرونمدىعلىسواهامناكئرنمرفهاالتىالحالاتكانتولئن

التىالكبيرةاليدويةالمعاملعمالحالاتوهي)يشغلنااللىيالموضوععنالبمدبعض

نجدفاننا(الدينيةالمؤيس!اتوستخدمى،مصرفيالسكركمصافىالدولةتديرها

وسنكتفى.الحرففيايcالخاصةالصناعةفياجارةحالاتعنوثائقوهناكمنا

مؤسى،ألمقبلايرأنعاهلكانالتاسعالقرناواس!نفى:متفرقةامثلةببضمة

اوانييصنع)صماركماملالثهرفيدرهماعثرخ!-يربحc(»الص!فارين-))سلالة
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الىالاسمهذاوانتقل"الصفار"يسصحياتهكلظلوقدبم(الاصفرالخاس

الثانىالقرنمنالاولالنصفنيتونسفيصادرةحقوقيةفتوىوتقول.سلالته

،سكلى-دةثابتااجراامايقبضواانيمكنألرصاصمناجمعمالانعثر

منمنهايستخرجونهمامعمتناسباالرصاصأتأبَةسلال!نمياعدداواما

الوسي!،المصرصدركلفيمزدهرةالكبيرةالنسيجصناعةكانتمصروفي.للال

كانألصناعةهذهانوصحيح.للحياكةنول0005تحدكنتواحدةمدينةففي

وصحيح.واسمةمماملايضاهناككانتولكن،منا-لهمفيعمالغالبار!ايقوم

هنالككانانهالمؤكدمنولكن،حكوميةصناعةجوانبهابمضفيكانتانهاايضما

كانوان(ا،نخفاضبالغباْجر)لحسابهماجراءيستخدمونافرادرأسماليونايضا

الرأسمالي،المثروعمنالخاصالطرازهذالنذكرواخيرا.الدولةرقابةتحتذلك

يصارسكانالذي،اللالىءصيدوهوالا،هذهالانضاجصيفةيتعربمعن،نه

رجالهنافككانفقد:ولصواهماالهنديوالمحي!المربيالخليجفي-اليومشأنه-

.الخاصلحسابهماللاليءيبيحونثم،اجرالهمويدفعون،الصيادينيجهزوناعمال

الاقل-على-اي،المنظمةالحرفيينرواب!في"،ازدهرتالتىالمرحلةفياما

.اتحادكلفيبهممترفمكانللاجيركانفقد،عرالثالثالقرنمنابتداء

اسبابواحد،الاتحاداتداخلالرتبتدرجبثأنالنصوصمصطلحاتوتختلف

،""المملماو"الاسطة"مرتبةهىالرئييةفالمرتبة.والامكنةالاذمنةاختلافذلك

يتلقىولكنهمأجورغيرالاغلبفيوهو،"المتملم"او"المبتدىء"ويتبمهيميه

اهلااصبحانهمممهقدرمتىمملمايصبحانالمتملمويستطيع"اكراميات"

،(المساعدأي)"الخليفة"و"الصانع))بمرحلتىيمرانعليهفانوالا،لذلك

بمحونةالاجيريستطيع،حالأيةوعلى.ماجورتانانهمايبدومرحلتانوهمما

الامكنةبمضفيعليهيفرضكانوهذا.محلمايصبحانالاتحادفيالتضامنصندوق

التكاليف.كيرةقبولمامراسممكانكلفيويقتضيه،لاورمتقبةيصنعأت

مأجورينغيرمبتدئينمعواما،وحدهامايتفلكان،اذن،المحلمالحرفى

القرنمنالثانىالنصففي،1دكاناومشفلكلفيكانوقد.مأجورينعمالاو

القرناواخرفيمصراما.وسطيا،اربمةاوعمالثلاثة،استانبولفيعثرالسابع

في-لان:الفرنسيةالبعثةاعضاءدراهـلمتبفضلأدقعنهافمعلوماتناعرألثامن

قوةالايملكونلاأي،انتإجادواتدونبالمياومةعامل00015الايامتلكفيالقاهرة

واحدهميتقاضىعماليماونهسباديديرهاكان،مثلا،الفخارومشاغل.عملهم

ايضايساعدهوكان.والرمادالترابخليطلهيهيئون،اليومفي(بارات)ثمانن

تحينفيتقاضىالطبخبممليةيقوموصانع،اليومفيباراتثلاثيمطيهغلاماوصبى

تابحةيبدوفيمافكانتالسكرمماملاما.الفرنفييضمهانية2الفكلعلىرأرة

المالكينبحضولنر.الاراضىلاصحابملكاكانتانهايمنىوهذا،القصباكأارع

ال!كر،بصناعةخبيرمعشركةاقامواقدكانوا(المماليكمنوكانوا)هؤلاءالعقاريين

عاتقهمعلىيأخذونكما،والدوابالارضلهيقدمونفكانوا"جرجا"محافظهفي

وكان.الممليقودالذيالخبيرمعالارباحتقاسممقابل،وصيانتهالممملبناء
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المثظ،الىالقصبينقلانجماليىالىاليدويالممملهذامثليحتاجانالممتاد

واستقبالالمطحنةعمللمتابمةمثلهماخرين2و،واعدادهالقصبلقثرعاملينوالى

السكرلطبخاثنينثم،المكبسرتدوالتىبا،بقارللاهتمامأخرينواثنين،المصير

و!لان.الحملياتهذهكلعلىيثرفعمالرنيسالىواخيرا،قوالبالىوتحوبله

.سوداالمسلمنورطليناليومفيفضةباراتستيتقاضىالعمالهؤلاءصنكل

-----باتساعهاَْباْسلامنزليةرأسماليةصناعةهناككانتكذلك3

تظللاحتىبالاستكمالحقاجديرةالامثلةمنمجرضناهاالتىإجموعةاهذهلم

تكفى،الراهنلثكلهافى،ولكنها.ورقعةزص،نا،أوسعمدىتفطىوحتىمتناثرة

1)..
ن12،َالتقل!دلةممثه-+-دانالذيالاسلامىالحالمانعلىفبرهان

!لما،والنقديالتجاريالمالرأسازدهاريمرفنفهالوقتفبكِايئ،والئة

يكنلمثم،الانتاجيالماللرأستثميرشكلعلىسماليةلر33الانتاجصيغةيحرفكان

استثنائيا.أومستفربافيهيبدوهذهالنشاهـالاقتصاديوجوهمنأي

.رأسمالويقطاعوجودعننتحدثحين،أعتقدفيما،حقعلىاذننحن

فيهاي!ود،متلاحمةث!بهاقتصاديةمنطقةصورةالذهقالىتدفع"قطاع"زكلمة

اليهتدفمهـماناسالنثا!بهذاويقوم،المامةخط!وطهفيالطرازمتماثللا!

هنا،ندرسهالذيالمجتمعفي،امامناانفيثكأيهناكولش.مثابهةحوافز

.ممتلكاتمنلهممماالاقلعلىرئيسىكجزء،النقديةالثروةمالكيمنكبيرةطائفة

وقطاعالمقاراتواصحابالدولةجانبالى،نتاجlفيدوراتلمبالطائفةوهذه

،القروضطريقعنماتتحكماوومماملاراضىتملك-لونهابحكم،الذاتىالاستهلاك

تثترياوتقتطعكونهابحكم،الاموالحركةفياكبردوراتلحبريبدونهيبل

مالكىمناوالمياثرينالمنتجينمنسواء،الحرفىاوالزراعىالانتاجمنمهماق!ما

تجارتبيعاذ،التوزيعني!لبيرادوراتلمباخيراوهى.الدولةمناوالمقارات

أكانسواء،نتجاتمناشترتهاواقتطمتهماالمباشرينالمتهلكيناوالتفرقة

اراضيكانام،ومعاملاراضمنغليهتسيطراوتملكهماالمنتجاتهذهمصدر

.اخرىومماملاخرى

مراحلكلفىكبرادورايلمبونهؤلاءالنقديةالثروةمالكيانذلكوممئ

منويستهدفون،عقلانىلحساباعمالهميخضحونبمدوهم.ا،قتصادياضثا!ا

المنتجاتمنتحويلهيستطيعونقدراكبريحولونوهم.وتثميرهمالهمانماء-لالها

الانتاجوينمون،المبادلةقيمنحوي!تطيعونمابقدرالانتاجويوجهون،سلعالى

قجتمعوهكدا.المالفيهايسودالتىالاقصاديةالنطقةوا-لىالسوقالىالموجه

.راصمالويقطاعبانهفمالياتهممجموعلوصفالمبرراتكل

وفى،جانبهفالى.محدودانفعالياتهونموالقطاعهذااتساعمدىانعلى

عنالخارجونالمزارعونيمارسهالديالذاتىبالاستهلاكنلتقى،سحةاكثرمنطقة

التىالسلعمنقسمايقتطمونالذينالمقاريينالمالكينكباروبثا!،السوقنطاق

تتدخلالتىالدولةبنثاروواخيرا،السوقفيدائمايبيمون،ثمممتلكاتهمتنتجها

*نتاجبتحريكاحتكاريو!لمئاعي،ممتلكاتهاعلىالانتاجبتحريكعقاريكمالك
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ق!ماتثتريانوتستطيع،مكانكلفيالانتاجمنقسماتقتطعكلما،مماملهاني

الجشعلى،مجاناتوزعهاناو،للوسطاءاوللمستهلكينتبيعوان،منهخر2

القطاعاتهذهبينالنسبةانالواضحومن.)؟2(الكبرىالمدنوسكانوالموظفين

بتحولاتمرتقد،الرأسمالويالقطاعنمودرجةوبالتالى،المختلفةا،قتصادية

.التحو،تهذهلقياسكثرةوسائلنملكلا!لناوان،وا،مكنةالازمانعبركثرة

الائتاجمنكاملةاقتصاديةدورةفيهاوجدتالتيالحالاتانأكيدايظلانهعى

وان،)AAAضئيلةحالاتكانت،الحديثالرأسمالىالحصرقبل،التوزيعحتى

وامنهاالنقطةهدهفي-الدورةمنجانباالرأسمالىيحتلانكانتالاغلبالحالة

الدولة.اوالعقاريالمالكجانبالى-تلك

الرأسماليينهؤلاءنسميان،التقليديالفربيللمصطحوفقا،استطاعتناوفي

فيهاظهر،)25("غويتيند..س"كتبهممتازمقالوهناك.بالبورجوازيين

الاسلاميالعالمفينثأتقدكانتالتجاريالطابععليهايفلببورجوازيةان-ليف

-)815للهجرةالثانيالقرنمنبدءا VIAهاما،اجتماعياموقحاواحتلت،(م

فحاليماتهايجمللنفحهاالا1-واحترالاخرىالاجتماعيةالطبقاتاحتراموا!لتسبت

القرنخلالالفمالياتهدهالىالمشندةالقيموبفرضها،واجلالتقديرموضع

الاهميةبالغواقتصاديااجتماعياعاملااصبحتثمcم129-815)للهجرةالثالث

ولقوتهالداتهاالواعية،البورجوازيةهذهانعلى.(م6001-129)الرابعالقرنفي

منكئيرونكانوان،طبقةبوصفهاالسياسيةالسلطةالىقطتصللم،وليقها

الخاصىالقرنمنفابتداء.الدولةفيالمناصبأعلىالىالوصولاستطاعواأعضائها

والمماليكالموالىمنالجنودطوائفسيطرةبدأت(للميلادعرالحاديالقرن)تقريبا

بالبورجوازيةوتهبط،الاوسطالرقكلفينفسهاتفرض(تركىاصلمن)واكثرهم

.)26(تراجعفيالرأسمالويالقطاعدامتدأكانبينما،ثانويةاكثرسياسىدورالى

هدْامنرأسمالويقطاعوجودانلنلاحطمتممقةدراسةالىبحاجةولسنا

وصائليمنف،"الخارةمحاسنالىالاشارةكتاب"نج!،الدمئقىعليبنجمفر-؟2

بفعلكماوبالمنة،والمجرمونالدولةتفطكمابالتوة:اسالبثلاثةنيالئرواتاقتناء

الئالثة،الفئةهدهفيومو.المختلطةبالولانلواخ!ا،الحرةالمهئواعضاءواتجارالحرفبون

اللطة،قدابيرعلىققومالتيالدولةتجارةبضع،والحيلةالقوةنيهانتقىالتي

اسصارعلىالاضطرالانبدخلونالفخمةبالبيوعالرقعلىييرونالدينالرأصاليينكبارونحارة

.الفقراءحاباوعلىلمصلخهم!صوق

العالمى"اتاريخدناتر!ني،"الاسلامصدرفيالادنىالرقبورجوازيةنثوء"-25

.(بالانيهزبة،57-2،5691لمددا)

وامرالحاديالقرنالىكتابهلنسبالمدي،الدمنقىعلىبنجعفرالىعدنااذا-26

الرخيصبالعريثتريال!ديالجملةتاجر)"الخزان"الىمحددةنمائحيوجهنجده،عرالاش

عادلة،فحيفةامقربةهىمل:فيهابعملاتىالدولةباختلافكخلف(لييعالفلاءويترقب

فلتكئوضمفع!دلواذا،الخفاءنيياجرانلهفافضلوقوياطاغياالحكمكانفاذا،طاغيةأم

الهربهواتاجريفملهمافخروضميفاطاغياالحكلمكاندْا1.11،ا،ضاءيسيرةخمفيفةاللع

...الريع
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ومع،النقديةغيروالدوائرالذاتر!الاستهلاكيس!ودهاقطاعاتمعمتمالى،النوع

وقوعهتكررأمرهو،والدولةالمقاريونالمالكونيمارسهالصمدمختلفعلىتدخل

والصينوالهند،الرومانىوالمالمواليونان،القديمالرقفي:عديدةمدنياتفي

بينالنِ!بكانتالمدنياتهذهكلوفي.الوسطىالمصورواوروبا،واليابان

كانICI-تحديدهالىسبيللاتحولا،وا،مكنةالازمنةباختلافتتحولالقطاعات

هذهانبايجازهنانقولانيكفيلذلك.طويلةبحوثبنتيجةالا-سبيلمنئدنالك

"،"الترانزيتتجارة،المحضةالبدائيةالتجارةمرحلةتجاوزتهـ،سرعانالمدنيات

،آلَىحمج!محاتسطاءت!سيرراماركسي!ميهبمااتصفتالتيالمرحلة!ذه1

حبهجزيرةمن،شقلونوهمالجاهليونمكةرأسماليواليهاوصلقدكان!والتى

ففى.العدمكانمن!لتلفائع،َولالحكت!الميزنطةالمدنالىَ
..-.المربيه

موحلةمنذظاهرا،درجاتهتفاوتعلى،الرأسمالييندوركانالمدنياتتلكيما!لم

.الانتاجء

بلغقدالاسلاميالمجتيعان-محلإماتناضألةعلى-القولالممكنمنانبل

-!ض--لملاقاتزمانهفيوَ،قبلهمناخرىمدنيةتبيغهالمحاهـس!تيى!هذافي

-!ق!ذاتمحكلالميةييييتؤلفكانتالاسلاميلحا!انتجارية!قل!
اقليميةاختصاصاتنثوءيسرقدديمكآنازدحبمهارانبهذاونمنى.قبلمن

مراكزبينالمتبادلةالاقصاديةالتبميةمنعلاقاتخلقت،الزراعةفي-لماْعة

اك!رالاسلالدميةلهستهكةلىالسوق"ال!ولكن!هدنيةالصطورْ!بعص!االروقدنمتكاألأَاقدلث!رإ الطرارهدمنعالميهسوو-لال!ولعا.عن!بمص.-.

رؤوسانأد!،(،رأسمال!ة))أ!لثركانصانهاذلكالىاضامةولدو،كثيراوسع

راسمالوياقطاعايمرفلمالاسلامىفالحالم.الرومانيةالامبراطورية!اهـسوقءضها

السوقتظهرانقبلالنورراتسوقوانضجآلقطاعبموسعهذابل،ةحسب

تلكتتخطلمالتيالسوقهذه،الفربيةالاوروبيةالبورجوازيةخلقتهاالتيأنعالمية

الانتصاراتتفسيرهفيفتكفيالسوقاتساعفاما.عثرالسادسالقرنمنابتداءالا

الرابطةوتوة،الموحدةالاسلاميةالامبراطوريةوديمومة،الاسلاميةالمسكرية

بدأتحينألامبراطوريةهذهأجزاءبينعازلةحدودقيمامدونحالتالتىالعقائدية

مندرجةعلىالخاصةالتجارثرواتبه!ااصبحتالتيالسرعةواما.بالتناثر

المنقطعالتراكمالىريبدونفمردها،الحالميةالسوقتلكلتنظيمتكفىالضخامة

ماضخامةوالى،الطبقاتبعضايديبينالانتصاراتركزتهاالتيللثرواتالنظير

سيماولا-ممكنةجملهاقدذلك!دانالتىالبالفةالارباحوالى،حاجاتمنذلكاقه,

واخرا-شديداعليهاوالطلبمحدوداعرضهاكانالتيالكماليةالمنتجاتلمجلىا،رباح

انهداالىويضافيبالتجار-منالممتازينلدىالمتطقتالميإروحالى

ملىقويةحكوعيةبنيةذات،انتصارهوقت،تكنلمالاسلاممحلهاحلالتىالدول

تدورالسابقةالاداراتجعلواالدين-المسلمينالقادةوان،الاقتصاريالصميد

الصميدiهلىعلىالدولةسلطانلفرضِبزعاتمحالهةالىيضطروالم-لمصلحتهم
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!صحدودمستوىعلىالاالاسلامىالمالمفينفسهيفرضلمالسلطانهذاكانولئن

تاريخيةبدراساتالاذلكاسبابمعرفةالىسبيلفلا،فحسبمحدودةمراحلوفي

والعواملالطارئةالظرفيةالاحتمالاتاستنطاقالىواحدوقتفيتهدت،دقيقة

الدائمة.شبهاوادائمةا

الاولىالقرونفيبلضتهاالتيالقوةصيانةتستطعلمالبورجوازيةكانتواذا

منعتقدوالحسكريونالنبلاءسادهاالتيالدولوكانت،عليهاالحفا!ولاللهجرة

لمالمدينةوكانت،السياسيةالسلطةعلىاحترامهاتفرضانمنالبورجوازيةزلك

ينملماليدويةالصناعةلمارأسوكان،الريفعلىكافيامداصلطانهامدْلستطع

!قيبلغلمالاولىالرأسمالىالتراكموكان،اليابانأواوروبافيمثيلهدرجةالى

عواملبل،ابدا،الاسلاميالدينلشىذلكفسبب،اوروباعرفتهالذيالمستوى

كثافةمثل،وأساسىدائمالمواملهذهبحضاننرىانالممكنومن.غيرهاخرى

الىكثراتدفعلا،ورخيصةوفيرةعاملةليدمصدراكا؟تالتيالنسبيةالسكان

بلدانفيالزراعىالانتاجطبيمةتقتضيهماوكذلك.تقنيةتحسيناتعنالبحث

ذلكالىايضانضيفانالمحتممنولكن.للدولةتقليديةقوةمنعديدةثرقية

موجاتانريب،التى،التاريخيةالاحداثسلاسلمنبهالتنبؤيمكنيكئلمما

.تأثيراأشدهامنكاتتالوسطىأصيامنالقادمةألفزو
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،ءآمي!ويةانتاخصيفةأم،إقطاعيةمحر

حددها!االتقليديةالمقائديةالماركسيةظلفيتفكيرهمنضجالذيناولئك

أنثأتهالذيالتربويالجهازقبلمنمدرسيةقوالبفيصيفتوكما،أنجلس

لاحظواقداولئك،الستالينيالاداريالجهازقبلمنفم،الديمقراطيةالاشتراكية

واحدةمرةولوأشرلمالماضىالحدلثهذاكلفيانى،اكيدسخ!وفي،ريبدون

خثايورجوازيةفيهترعرعتالذيالاقتصاديالاجتماعىالوضعطبيمةاى

علىيلصقالط،ماركسىقلممن،يتوقمونكانواريبدونواكثرهم.الاسلإيية

وهو،"السياسىالاقتصادموجزلأانصيماولا،؟الاقطإعيِهصفة-))الوضع!فا

البلدانوفيفيلانىالسوالاقحادنيحالياالاجراءالمرعيالناموسَيتضمنالذيامتد

!د.يبانا،سلاء!سالقدالماديصنفالسوفياتيةللمادةالتايمةو*حزاب

ولقد.الم!يةالخصائصبمضذلكالىأضافوان،،ف!ا--!صطاعصةاصضه"

أمريكىعلىعابالمربىالتار-علىألاطلاحواسعسوفياتياعالماانمؤخراحدت

نادون"الوممِطةالاملاميةالبورجوازيةعنتحدثأنهأسلاميةبالدراساتخبير

نأترىتزالعاالاوساهـالمار-ليةأكثرلانذلئا."اطارها-فقطاعيفيبضبما

بالذاتكانتانهابل،الثريالتطورمرأحلمنضروريةمرحلة-لانتالاقطاعية

الرأسمالى.للوضعالاولىالملامحفيهاتتشكلانأمكنالتىالوحيدفىالمرحلةتنك

الوضع"يسمىفما.متحمدتحفطالاقطاعيةمفهومتجاهتحفظىولكن

اقتصادينظامفيهيقومالديالمجتمعهو"الرأسماليالاقتصاديالاجتماعى

والولاياتالنربيةاوروباانفيهريبلاومما.الرأسماليةالانتاجصيفةتوده

ملامحفيهمجتمما،الطرازهذامنمجتمطتؤلفانع!رالتاسح6لفرنمنرالمتحا

منالرأسماليةالصيغةتلكبسيادةتتصل،والفوقيةالتحتيةبنيتيهفي،كثرة

"الانتاجصيص"بينجلياتمييزايميزانيكونالموانجلسومارك!.ا،نتاج

تمالمصرألهمافهمانايرآعصينكانمحيحا،قتصا"د،يلالرأسْمافلقدالاوالا!الكعح!ماعيالس!ونو

النبلاءوبينا،رضعبيدبينالانتاجدملاقاتأي،لهْقاعدةو!لانتالتيالانتاجلصيغة
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صيفةمعبالمقارنةالابوضوحالصيفةهدهيحددانيكونالمولكهما،الارضمامي

القنانة،صيفةوهي،جيدايمرفانهاكاناالتىللرأسماليةال!ابقةالوحيدةالالاج

فييرافَقهاكانماوبينالانتاجيةالصيفةهذهاوصافبينيخلطاندائماكانا:يخما

منواضحوهذا.الخصوصوجهعلىسياسية،فوقيةملامحمنالغربيةاوروبا

التسميةمناستماراهبلهمابهيأتيالموالذي،علإهايطاقانهكاناالذيالايم

اكتثمفكمما-خاط!ةتسميةوهذه."الاقطاعية"وهو،عهدهمافيالدارجة

التيالسياسيةالفوقيةالننىالىالاساتثيرانمالانها-قبلمنكثيرونذلك

كثيراالتسميةفيالنطأوهذا.الانتاجبصيفةالحتمىارتباطهاعلىاكدليليمكئلا

حولالماركسالموقفكللرفضالماركسب!نغيرالملماءلدىذريمةاوسبباكانما

لية.القضبصرف

نافيهحاولالذيالوحيدالنصفي،مارك!انبالنهظرلجديرفانهذلكومع

كتبهامسودةنصوهو)بدقةيحددهاوانللرأسماليةالابقةالاوضاعيدرص

النصهدافيفهو.اسمهايلفطيكدولمالاقطاعيةعنيتحدثلم،)27((لنفط

يحسئلماثرو!مجموعةهىالراسماليةلنثوءتوفرهااللازمالروطانيرى

متنوعةأشكالفيانطلاقهيبدأانيم!نتطوربتيجةتلتقى(تكونهاتفسيرا)واقعفي

التيتلكسيماولا،تدريجياتنحلا،شكالهذهاناذ.ائيةالبداالجماعاتمن

مقيدةتكنوان،المثاعالملكيةمعجنبالىجناالارضالخاصةالملكيةفيهـ،توجد

الانحلالهذاعاملاما.الجماعةفيعضوابوصفهال!مالكايكونلاالخص،ن

تجاهالاستقلالنحووتطورها،الخاصةالملكيةتلكنموالاولىالدرجةفيانهفيبدو

تدخلوالتي،حجمهامنتزيدالتيوالحروبالمبادلاتبفملسيماولا،الجماعة

علىتمتلكانيمكنالتىالسلعدائرةضمن-الخصوصوجهعلى-نفسهالانان

عنحديثهفي،ماركسانولنلاح!.للارضعبداو(مولى)مملوكقنصورة

ثم.واحدصميدعلىيخهالما،خرون1يمتلهـ"مالذينالاشخاصمنالنوعينهذين

احدى،الحراليحصلماملياهاالتدريح!بالاضمحلالهذهالثرملكيةتبدأ

المرورحتميةعنيتحدثلاماركسانأي.إلرأسماليةلثيوالاساسيةالمقدمات

يتحدثبل،بالارضالمرتبطةالمبوديةبمرحق!نسودهاثمالقناَنةتودهابمرحلة

)الاقطاعية(اصطلاحاما.متعددةنفمهاهىطرزمنانطلاقاالصورمتعددتطورع!ت

السياسيالنظاممجملالى-المقارنةمجالفي-الاشارةوبقصد،عرضناالايذكرفلا

المصرمنالتاريخيةالمرحلةالىأوالتبحيةعلاقاتعلىالقائمالوسي!الاوروبى

الاوروبى.الوسي!

بل،صحيحةغيرلبىبدتمااذاماركسراء2مخالفةعنلأحجمكنتوما

فهمهاناعتقدولكنى.القارىءسيرىالنقاهـكممابحضفياخالفهانىالواقع

حقا.محلهفيهو،الصفحاتتلك-لالمنيبدوكما،الارضوعبوديةالقنانةلدور

،تدخلانالانتاجصيخمنخاصنصيغتان،كلتاهما،ا،رضوعبوديةفالقنانة

TV-11الاسالاقحادلتدضدمه!:كتابهفي.
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يصبحانمندمتنوعةاقتصاديةانظمةفي،وهيمنةاتساعاتتفاوتمتعددةبصورة

التقدمييسرانمنداي،قتصادلةامئ-الاحية-للافحطن-صمكنا-الانانالتظل

"رة"رةَ!فا"ْ.نتاالتقنى
لححركتلةيةمنوجواللىم!لىيفترلثوالنظابص!والرألماجماليلظهرلجبممنمظمانالىكذلكوتظلان

ا،نتاجصيفةكأئت(الواسعبالممنى)ا،رضعبؤدية+ننحَلَمَوكلنا.حراراالماملين

كانتالتىالوسيطةاوروبافي(ككلالجتمعانتاجاعادةنظروجهةمن)ممسأئدة

التىالياسيةالاجتماعيةالبنيةأي،اتبحيةعلاقاتنفسهالوقتفيفيهاتهيمن

مدىندرساناللازممنيزالما!دانولئن."الاقطاعية"اسمحقاعليهاينطبق

مناصبحفقد،السياليةالاجتماعيةالبنيةلهذهشرطاتلكالانتاجصيفةكون

اوروبامجتمعغيراخرىعديدةمجتمماتفيظهرتالارضعبوديةانبهالقطوع

الفوقيةالبنيةحيثمن-ربطهايصمبمجتمماتفيبل،الوسيطةالمصور

.ا،قطاسبالطراز-السياسيةالمختماعية

فيقائم،.كنظامللاقطاعيةوالرسميةاليقينيةالماركسيةفهماناذنلنقل

يراجتماعىاقتصاديو!دوضع،للانتاجسائدةكصيغةالارضعبوديةعلىجوهره

غريبفهمنفسهالوقتفيهو،للرأسماليةويمهدالقنانةءكديخلفعالميامتداد

للاقطاعيةفهمهاعلىينطبقنفسهوالحكم.التاريخيةللوقائعومناقضماركسعن

الرءصووتتابععلىومبنى،الاتجاهوحيد،نوعيتطوريخ!ذيكنظام

الثالثالجزءفيماركىحللهاالتى(،فنقداعينائم،عملا)الثلاثالمقاري

"بص-ءًي!لutراسة،عن

الاجتماعيةالاقتصاديةالبتيةتصنيفنحاولانفيطائلمناذنهنالكليى

قيمةأضحفناولوحتى،"الاقطاعية"الاوضاععدادفيالوسيطالاسلامىللمجتمع

"الاقطاعية"عنبهاتمتاز"خصائص"قيةالر"قطاعية1،"باعطاءالتصنيفا!ف

نياتق.السو"الموجز"فحلكما،الفربيةاوروبااقطاعية،النموذجية،التقليدية

والىالئىحم!حأقربسيكونونأنهمظنواماركسيينمؤلفينهنالكانعلى

الانتاجصيعْة"بحديثالرقيةالاقطاعيةعناستماضواهماذانفسهماركسْففكرر

الماركسيةاستبمدْنهاوالتى،مختلفةمناسباتفيمار-صعنهاتكلمالتي"الاسيوية

التىالمسودةتلكفي،ماركىوكان.1631عمام،(الناموس"منعلناالرسمية

الاشكالمنواحداهذه"ا؟ليويةالانتاجصيفة"فييرى،اليهاالاشارةصبقت

تتميزالشالخاصةوكانت.للتطوراصتحداداأة)!اهو،البدائيةللجماعاتالعديدة

للفرديكوناندونجماعيةسلكيةللارضالجماعةتمفكهىالصيغةهذهلديهبها

لمأموراثيةالحيازةهذهأ!لانتسواء،الجماعةارضمنجزء"حيازة"حقالا

الديالخاصماركىمحطلحفي-فهىالصيضةهذهظلفيالجماعةاما.تكن

أعضاوهايقوماذ"،وكلياذاتامكتفية"-والالمانيةبالفرنيةالانكليزيةفيهتختل!

الزراعى.عم!،مالىبالاضافة،لهماللازمةالاشياءكلبصنع

ينبفىالتى،القديمةالهندوكيةالقريةمنماركساستوحاهالنموذجوهذا

انهعلى.صتقاةوحدةبوصفهاعنهايتحدث،مسودتهفي،انهنلاحطانلنا
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العصورعبركانت(الكوميون)الصفيرةالقريةهذهان!ليفثرحاخرىكتاباتنج!

الإمبراطورياتهذهوكانت.الهنهدفيتتتابعكانتالتبىالامبراطورياتقاعدةتؤلف

عاتقهاعلىتأخذذلكولقاء،منهااتاوةباستيفاءتكتفيبل،القريةنجنيةتصىلا

الانتاجصيغةاناي.البدمجموعفيالزراعيللانتاجالفروريةالريوسائلتنطيم

،النطاقوالعاقتصاديلنظاممكملاجزءا(ماركىفكرفي)تبدوهنا"الثرقية"

حقيقى."اجتماعىاقتصاديوضع\)داي

هولانهاالوضعهذاعلىيبغانبدوره"غودولييه\)الاستاذحاولولقد

ا،نتاجصيغةوبينالاجتماعىالاقتصاديالوضعبينمصطلحهفييميزلاا؟خر

ناظرا،البثريالتطورمراحلفيعالميةشبهأوعالميةمرحلةصفة(الضيق،ممناها

عنهتفرعتوالذي،البدائيةالجماعةمنالمتقالاولالطبقيالمجتمعانهاعلىاليها

.)28("الاخرىالاجتماعيةالاقتصاديةالاوضاع"فيورها

يصفهاالتىالانتاجءجفةانصحيح.الاسهامنمفلوطةلىتبدوالنظرةهذه

الىلبيلولا،عالمىص!توىعلىحقاتوجدذاقياكتفاءذاتجماعةبأنهامار!لس

مماثلةجماعيةبأنتكالالاالمسبوقغير)للانتاجبدأئيةا،كثرالث!كلانهافياس!كا

المستوىيفرضهالذيالثكلهذا،(اقنصواوالصيدالقطافصبدعلى،للتجميع

يأهناكوليس.4الانسانبللتجمحاتالبدافيالذاقيوالاستقلالالمنخفضانتقني

فهو."أسيوية"او"ثرقية"-مارك!يفملكما-الميفةهذهلدعوةسجب

البدائيةالزراعيةالجماعةا)ى-،صةبصورةمنصرفاكانذهنهلانذلكفعلفد

زراعيةجماعاتعرفالواقعفيكلهالمالمولكن،الهنديالثكلمت!طعرفالتى

هلىهعلىنطلقاتالمم!نفىنوبالتالى،نفسهالطرازهذامن،المساواةعلىقائمة

ولكن.)92(((البدائيةالجماعيةالانتاجصيفة"ا-،مثلا،الانتاجيةالصيغة

الانتاجصيغعنمسودتهlam"الاخرىكتبهفيماركسانيبدوحين،المقابلفي

لوضعشاملاهذانفسه"الاسيويةالانتاجصيفة"اسميجمل،(للراسماليةالابقة

فالجوهري.رايهعلىنتابمهانممكنايمودلاحينئذ،اجتماعىاقتصاديع،مل

الجماعاتانتاجفائضمنجزءاانهو،مارك!يتصبورهكما،الوضعهذاثب

فىتتدخلانذلكلقاءمهمتهاتكوندولةاو"علإاجماعة"تقتطمهالمذكورة

.الانتاجلهذاالفروريةاوالمفيدةالضخمةالاعمالتنظيمطريقعنالانتاجفضرو

الازمنةجلة11فيملخصة)"ليوي71الاتاجصيفةمض11عندرالةفيغردولييه.م-28

.(بارب!،0111ايارعدد،"احدينةا

"الملكية،ببنقمامايفرق،الماركيينكبارمنالمديدحلاتعلى،ماركىارالواتعفي-92

الجماعهطرازنياما،والفربىالروصانىالفعهنظرةهي"الملكلية11الىفظرته."الحيازة!و

خاعةقطمةو!لل...خاعةقطمةعلى،بدونهااوبالورائة،حانزا)"الاالفرديرىفلاالرقية

فهو...منهالخزألاجزءابوصفهبل،لداتهالجماعةاعفاءلاحدملكالتالمليهةمن

،ملىاانعلى."فرديةصازةوالاجماعيةمل!ةالامناكوليت،فحبالارضعلىحانز

نفها"الحيازة"دامتما،الخاصالنملكانحدامبمنى،"بدانيةضيرعية"بوجودالقولبمني

فحب.ألارضملكيةهاهيالجماعية"المليهة!دامتوما،للوراثةقابلة
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التىالكئيرةالحلاتيشملبحيثالمفهومهذاتعميمالىيدعو"غودولييهلأ!الاستاذ

مهماتلهاتكونولكنالانتاجظروففيالعلياالجماعةأوالدولةفيهاتتدخللا

منالطرازهذاانالحقوفي.القبائلبينالتجارةعاىالاثرافكمهمة،اخرى

الوحيدالطرازانهنحسبانالخطمنولكن.الانتشارواسعالاجتماعيةالملاقات

البدائيةالجماعيةك!هجصيفةلانوذلك.الاستفلالبنيةلتثكلنسبياالبدائى

بجلاءيخفهمماوهذا.أعدىجماعةتستفدهاانيمكندجماعةالوحيدالطرازلشت

الداخلىالاستفلاليسودهالااخرىانتاجيةصيغايميزفهو؟ماركسمسودةمن

وفقا)"القديمة"الانتاجصيفة:منهافهايمرالتيتلكويسمى،جوهريةبصورة

المبريينوطرازاليونانيينطرازايضاأنهماركىيفترضالذيالرومانىللنموذج

يمشرهلاانهالوافحمنتمدادفيوذلك؟"السلافية"الانتاجوصيفة،(القدماء

ما،دوراللارضالخاصةالملكيةفيهاتلقبالتي-اقمددةالصيغوهذه.

نفسها،ا؟ليويةالصيفةلهذهتطوراماركسفيهايرى-ا؟سيويةالصيضة!صكس

للملكيةالخفيةالقاعدةتزالماولكلنها،عكسهاالرتحولتحتىتطورتالتي"

المتمددةالصيغهذه"انيضيفولكنه."ممهماتناقضتولو،والجرمانيةإلقديمة

أقامتاوتكوثتالتىبالارض،القبيلةالقبيلة+بتراب9اوالجماعةاعضاءعلاقةمن

بالظروتخر2جانبومن،للقبيلةالطبيحيةبالمؤهلاتجأذبمنترتبط،عليها

يأ،ا،رضتجاهالمالكتصرفاطارهانيفعلياالقبيلةتتصرفالتىالاقتصادية

يفرضهوماالتربةوبخصائصبالمناخيتأثربدورهوهدا،بالمملثمارهاتستملك

،المجاورةأوالمماديةالاخرىالقبائلمعالقبيلةوبملاقات،شروهـلاستغلالهامنذلك

ممتازةصياغةوهده".تفيراتمنالتاريخيةوالاحداثالهجراتاحدثتهوبما

يتحدثمار!دسانذلكالىولتضف.فيهاالنظراعادةالىيدعوماهناكاجس

فالجماعةس":بالارضالر"خَلالرعاةجماعةلحلاقاتالخاصةالاشكالعنايضا

تنس(الزراعةاوكالتربية)الخاصةالانتاجوظروف.للانتاجالاولىالكبرىانقوة

نفسهالوقتوفي،موضوعيةوقوىصيغا،خاصةانتاجوقوىخاصةانتاجكم!يغ

.َ"للافرادمميزاتبوصفهاذاتية

صوراالاحقيقتهافيالبدائيةالانتاجصيغتكنلماذا،كدلكالامر!لانفاذا

لملكيةيكونالتيالانتاجصيغذلكفيبما،محيابدائيةالانتاجمرا،كثرولصيفةمتمددة

الصيغهلإهتشكلبمضرورةيَشر!ممافان،جزئىدورفيهاالخاصةالارض

جميماانهابل.خر6اجتماعىاقضاديوضعالىا،نتقاللشىالخاصةالانتاجية

هلىهأتدخلتيواء،دولةثبهأودولة،أعلىجماعةتستغاماانيمكنالس!واءءى

تتدخل.لمأمالانتاجظروتنيالجماعة

مسودةفيالواردةألاراءيؤيدان،كلاهمما،الحديثانوالتاريخالسلالاتوعلم

تتميزاقتصاديةاجتماعيةلاوضاعالزمنىبالتتابعتقولنظرةكلويدحضانمار!دس

الخاصةالملكيةانهوالامرفواقع.مختلفةبدائيةانتاجبصيغبحضمنهضها

يكونانودون،بدائيةجماعاتفي،التحديدمنمتفاوتةدرجاتعلى،تظهرللارض

جماعةقبلمنالجماعةاصتفلالوبينالتملكمنالنوعهذابينتضايخفأيهنالك
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الاثرية،باللراساتاوبالتاريخنجنيتهااستبارن!تطيعالتيالدولواوائل.اعلى

علىتقوم،الملميةبالملاحظةنحرفهاوالتىبساطَةالاكثرالمحاصرةأنماهـالدولوكذلك

اختلا!منتنوعهانهايةلامورافيهانرىجماعاتلدىالفائضاستضلالأساس

مطلقكحقالخالصةالفرديةالملكيةمفهوماما.الجماعةوحقوفالفردياضملكا

يوجدلااو،نادراالافيهايوجديكادفلا،الرومانىالقانونحددهكما،للتصرت

،وأفخاذا،أصاالجماعاتمختلفحقوقمنوانواعدرجاتدائماهباكبلبمابدا

ثمراتها.وعلىالارضعلى-...الخوسياسيةدينيةوسلطات

لوجدناالملاحظةعنهاتكثفالتىالانتاجيةالصيخهذهتصنيفاردناولو

مستوىالىارتقينااذا-ذلكبحدلحجزنائم،انواعهامنلهنهايةلاعدداامامنا

مقابلةفينجدان-وم!صتغلةمنسقةدولةسلطةمنفوقهابماالمحددةانجماعة

سماتهماتتحدداجتماعيااقتصادياووضمااقتصاديانظاماانتاجيةصيفةكل

لنولملنا.الرأسماليةفيالحالهو!لما،الانتاجيةالصيفةبتلكفملاالاصاسية

واالقنانةانتاجصيفةفيهاتسودالتىالحالةفيالاالتطابقهدامثلعلىنحثر

فييتما،نتاجمنا،ساسيالجزءحيثاي،الارضعبوديةانتاجصيفة

الفربيةاوروبانييحدثنtانهيبدوكما)بالحملالاقنانفيهايقوم"مثروعات"

وهده)الارضعبيدبالمملفب"،يقوم"مثروعات"فياو(اليابانفياوإوسيطةا

عسيرةاليادةهذهاننلاح!انلناينبفيهناوحتى.(الندرةبالفةحالة

وان،الازمنةوبمضالامكنةبمضفيشكصوضعتكونانيمكنوانها،التحديد

علىلانهبالفموضيتصفمفهومالارضعبوديةولكنبوضوحالتحديدتقبلقدالقنانة

متضيرةقانونيةحقوقمنالم!تفَلللفلاحماوفقتتثكلياحصرلاوالواندرجات

متفيرةحقوقمنالعقاريللمالكماووفق،(يخدمهاالتىالارضعلىسيماولا)

بالانتقاليحسيكادلاالمرءوان،ارضهوعلىالفلاحهداعلىمطلقةغيرولكن-أيضا

الى(بالمرابعة!لالحاملاو!دالمزارع)الحرللمتماقداوللقنالحقوقىالوضعمن

بمد-فيماسنرىكمما-أنهالىبالاضافةهذا.الارضلعبدالحقوقيالوضع

،المقاريالمالك،الس!يدقبلمنالاستغلالبيننميزانالحالاتمنكثيرفيصمب

الدولة.قبلمنألاستفلالوبين

نظرةلناتكوناناردناواذا،الرأسماليالعصرقبلفيما،انناالقولخلاصة

تكون،واحدةبدائيةجماعيةانتاجصيغةهوتمييزهنستطيعمافأقصى،عالمية

تأتيبحدهاومن.منشئهافيا،نانيةعرفتهاالتيالوحيدةالصيفةرالافتراض

جماعةباستفلالجماعةفيهاتقبىم،استفلاليةبنيةاتذ،لهاحصرلاللانتاجصيغ

فيهانجداو،الاكتفائىوطابمهاوتلاحمهاالذاتىاستقلالهاتسلبهااندوناخرى

واالاعلىالجماعةمناو"الطبقة"منأعضاء-انرادابصفتام-ي!تغلهمافرادا

ارضعبيداواقناناهنالديناانأي.بمجموعهانفسهاالجماعةتلكت!تفلهم

منمادرجةتؤلفرواب!تكونتان،مامنطقةفي،حدثفاذا.خاصيناوعامين

المنطقة.هذهمستوىعلىاقتصادينظاموجودعنالحديثوسمناففى،التلاحم

متنوعة،انتاجيةصيغ"تمفصل،اوتواجدتفترضعامةبصورةا،نظمة!هذه
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منسيكونانهنفترضانيمكنوبالتالي.اختلاهـمتمددةواشكلالنسبووفق

اوضاععنالحديث).Uارفاذا.الاقصاديةالانظمةهلىهتصنيفجداالصعب

ا،وضاعفهده،المختلفةا،نظمةمنواحدمعمنهاكلتطابقاقتصاديةاجتماعية

.جداضيقاقاجمفىواحيانا،فحسبالاقليمىالمستوىعلىصحيحةستكون

التعميممنمستوىعلىولكن،مشتركةنقاطاخصائصهابينسنجدانناالمؤكدومن

نظامفىالانجدهافلنالصارخةالنوعيةاما.النوعيةضئيلوبالتالى،العلوبالغ

القديمةاليونانفىالقنانةحال!دانتكما،بينةسيادةالانتاجصيغاحدىتسوده

أوروبافىالارضعبوديةحالاو(التوصيفبمضتقتضنيناالحالهذهوحش)

مستوىعلى،اعتبارنافىناخذانضرورياسيظلذلكومع.الوسيطةالفربية

مثلا(،التجارةكنمو)هناكاقتصاديةثانويةسمات،الوضعمستوىوعلىالنظام

ت!نان-اساسيةتكنلموات-يمكئسماتوهي،هناثقافيةثانوية:سمات

.ومظهرهالمجموعبنيةملحوظاتفيرراتفيروانالاهميةكلبيرة

علىقائمةانتاجيةصيغ":هذهأقترحفانا،تسمياتمنبدلاكانفاذا

وا"الجماس"صفة-الاحوالحسب-اليهاتضات.انعلى،"!لاستفلال

بصورةنميهاانفيمكنالصيغلهلىهالمقابلةالاقتصاديةالانظمةl-1"الفرديصفة)!

اللزومعندفئامابيننميزوان،"للرأسماليةال!سابقةألالتفلالاانظمة"عامة

الزراعيةالهيمنةوذات،(الفرديةاو)الهيمنةآلجم!عيةذاتكقولنااضافيةبتمابير

قليل،تبلعتماتحدثنااللتينالخاصتينالحالتينفىاما...الخ،(الرعويةاوا

منبدلا"(الارضعبوديةاو)القنانةفيهاتهيمنانظمة"نقولانالاصوبفمن

الاقتصاديةالاوضاعشأنلكوكلى."الاقطاعية"او"لقنانةنظام"نقولان

والقائمةللرأسماليةالسابقةالاوضاع"تسميةتحتتدخلفكلها،المقابلةا،جتماعية

افافيةباوصافا،جديةتصنيفاتنقيمانيمكنلاايضاوفيها،"الاستفلالعلى

هده،العناصرمنفىاكاوهلىاهيمنةتبرروصفيةبألفا!اوجفرافيةدلالةذات

.والتجارةالحضريضالحياةدوربينهامنيكونانيجبالتىالحناصر

الاسلامىالمجتمعاليهيستندكانالديا،قتصاديالنظامالىأ؟نعدنافاذاح!

الممكنومن.والامكنةللازمنةوفقامتفايرةاشكالااتخذانهنجدالوسي!المصونج!

جماعاتنجدالريفاففي.مختلفةإنتاجصيغبينالتنسيقعلىيقوم!لانانهاقولا

نموذجعلىينطبقاسثفلا،،الدولةاوالافرادقبكمن،الخارجمنمستفلةرويةة

صيفة"سماهالدي!لنموذجهدا،ماركسعنهاتجدثالتىالهنديةا!جماعات

بل،بدائيةجماعاتبقاياليست،اولا،الجماعات!دهرلكن."ا؟سيويةالانتاج

.اتكونحديثنسبياكانالاقلعلىاكثرماانالىيشيرماالقرائنمنلديناان

بحقالفرديالفلاحتمتعمع،ومكاناازمانمتحولةبنسب،تعايشتقدثانياوص

الاستفلالفانوبالتالى.الحدودبينةالارضمنقطعةعلىلانتفاعبحقاوالمثكية

المختلفةالحقوقذوواوالدولةاوالفردالمالكبهيقوم،الفائضأقتطاعأي،هنا

الخاصةالحقوقفاقكلىلك.مجتلفةحقوقيةاوضاعاظلفي(احياناالجماعة)

،التنوعكثيرةالاخرىهىكانتالحقِوقذويبالمستفلينوالخاصةالمامل،بالقروي
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يرافقفاكانكما،(الارضعبودية:اي)بالمقارالقرويارتبا!يرافقهاكالباوكانت

قريبللملكيةمفهوم-وامرومالبساتينحالاتنيسيماولا-كثرةاحيانفي

للنصنيفقابلغيرالنظامهدااننرىهناومن.الرومانىالمفهوممننسبيا

أزمنةنج!كانتممينةاراضهناكانبل."اقطاعيا"ولا"سيويا2"لا:كوحدة

الثامنالقرنيننيالاسفلالمراقالمو3َ!أراض)عليه!فنانيمملممينة

الخلافةهزتالتىالاهليةالحربهذه،ال!ثهيرةالزنجثورةشهدتالتي،والتاسع

،المأجورالزراسالمملكذلك.(استثنائيةحالةهلىهولكن)مه3وAIAعامى:ص

ألاتستخدملااراسماليةزراعيةثروعاتقيامولكن،البدايةمنذوجدفقد

وجدتولئن.ابدايحدثلململهبل،نادراامرابالتاكيد!دان(مأجورينعمالا

ذويعلاقاتنج!وجدتقدةس،1،وروبية"الاقطاعية"بنىتشبهئنىاحيانا

فوقيةظواهر،جملتهافي،كلهاهذهومن.الدولةمعاوبمضمعبمضهمالحقوق

نفسها.الانتاجصيغفيتفييركبيرتنيرلاولكنهابالاهتمامحقاجديرة،فحسب

،؟الاقطاعي"الىاخرىواحيانا،الدولةالىاحياناالاتاوةيدفعالفلاحيكونوان

رسمحقاالصحبفيانالىهلىا.)03(رئيسيةدلالةذاالواقعفيابدايبدولاامر

للدولةممثلايكلونماكثراالثرقفي"الامكلاعى"لان،الحالتينبينالفاملالخط

الدولة.هويكوناو

التيالحفريةالانتاجصيغنضيفانيجب،هذهالزراعيةالانتاجصيغوالى

عنها.الحديثلنا!مبق

والمؤلف،طويلاكان،الماضيةالصفحاتخلال،الكلامنيالاستطرادهذا-

تزاللامسالْلعلىالنورلالقاءضروريا،ليبدافيما،كانولكنه.عنهيعتذر

نشوءانهوعايهالبرهانأردتوما.ر!لسيةUIالكتاباتنج!الفموضبالغة

كما)الزراعيةالانتاجلملاقاتالاتجاهوحيدتطوربأنهيفرانيمكنلاالراسمالية

الانطلاقيكونانبدلابل،(نفسهماركس،راءخلافا،الماركسىالمعتقديفمل

لوجيهومنتحمي!الضخمةمن:،اعنيجوهرهفيحضرينمومن

النمو،لهلىابدلاثم.السوقا!ثنحوحةلالدا!هـلصناالأ
صيفةفيهتسودنظاماأي)ر-ليااقتصاديانظاماالنهايةنج!يصبحكيما،برالطبع

منكبيراعدداامامهيجدانمنلهبدلا،(بالفملالموجودةالراسماليةالانتاج

استغلالها.أي،الراسمالىالنهجعلىعملهما-!هاستخداهـقيةالعما

تاريخيتطوريسبقهاانتفترض-يقوحمىكما-فملاقة!ررهـالمال"

وبالتالي.،الملكصاحبفيهايحملاوالحاملفيهايملكالتىالاشكالمختلفلحل

تجاهالماململكيةصلةتنحلان-ماركىيضيفكما-لثىء!للقبلاذنخبني

كبرىاهمبةاعطاءمن،نهمافليةالا،الوفبايونالمؤلفونيحاولهمانرفضبهدا-03

اتمييرنفىوهو،عقلتطورخصنهمالكلليينبحبث،الا!ولنهدينببناتميبز

وبين،ا،!يوبةالانناجعية"ببنلتفربقيزاتامتباره"فودوليه"الاشاذبربدالدي

."الانطاع"
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التىالرابطةتلكايضاتنحلوان،ا،يت*كيةالمنتجاتوتجاه*لةوتجاهالارض

الظروتمنواحدا(فحسبعملهتوةلاأي)بجسده،نفسهالماملتجمل

الحملقوةمنفرةالووهذه.أرضكمبداو!لقنيتلكانيمكن،للانتاجالموضوعية

الرأسماليينتصرتتحتوجدتالتيهىالنوعهذامنرابطةكلمن"المتحررة"

الىطريقها؟ضذللمملالذهبىالمصرني"،الاقطاعيةالمرحلةنهايةفيألاوروبيين

عثر.الخاسىمنالاولوالنصفعث!رالرابعالقرننج!انكلترافي:مثلا،"التحرر

!لانتالتيوالتاريخيةوالسياسيةالاجتماعيةالظروفمجموعةالىيرجعوهلىا

ا؟نحتىتستوتلمالظروتمنالمجموعةوهذه.الحقبةتلكفيتعثهااوروبا

النظاملأنا،لتوجدكانتماانهاعلىالدليليقملماحداولكن،التحيلمنحقها

الماركسيالممتقديسميهاالتيالانتاجصيضةعلىيقومكمانالاوروبيالاقتصادي

طريقعنمالكحقصاحبقبلمنالفلاحاستغلالعلىأي"صتأخرةاقطاعية"

غودولييه""ا،صتاذيفترضهماالبوهانعلىمناعةواكثر.نقديريعاقتطاع

والرومانيينالاغريقيناختيارالىيمودالانتاجمنالصيغةهذهئحوالاتجاهانمن

وبصورة،واخيرا.للارضالخامةالملكيةعلىقائمةللانتاجاقتصاديةصيفة

نقديةثروةوجهفيالانتاجمنالصيفةهلىهسيادةانعلىاحدالدليليقملم،خاصة

النظامتنميةالىتؤديانعلىالقادرةاوحدهكانتالرأصماليينايديبينضخمة

الرأسمالي.الاقتصادي

فيذكرناهاالتيالاتتصاديةالانظمةمختلفوجودانالمؤكدبالامرفليسواذن

حائلا!دانقد،الزراسالانتاجصيغتعددمنتعددهايمنيهماومع،ا،سلامارض

المنطقة.هلىهفيالرأسماليةظهوردون
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!،عدالةثتمع!

ا!لثرانأ"عادلا"اقتصاداالوسي!الحصرنيالاسلاميالاقتصادكانهل

بمضزعمهوان)ذلكاثباتفيعناءيجدونحطسةلاسلاسالتاريخانصار

تكذيبعلىقلةالاتجرؤولم،*نتهازيينالياصينوبحض،والجاهلينال!ذج

مؤسفالريهاالاقتصادهذافييرونلأفهم،(الجماهيربينلأنهالث!ائحةالضرافات

الانانفيماالىالتثويههدانسبتديناا!لثرنهمكانفمن.ني2القرالاعلىللثل

الحياةهلىهعلىابلشبسيطرةالاديانتفرهنزوع،الثرنحوطيمينزوعمن

التثويههداعزا،المرببينسيماولا،باثموميةايماناكرمنهمكانومن.الدنيا

!قيوضعلمالاسلامىالاعلىالمثلانهذايمنى!ل.التركيالاحتلالاثرالى

شالية،شبهحقبةالىلثيرونالاستنتاجلهذااجتناباهمبل،لاأالتطبيقموضع

موتبينتفصلالتىوالمرينالتمةلاعوامفي،*سلامفجرنييضمونها

منمحكومةخلالهاالاسلاميةالجماعة!لانتوالش،لامويينانتصاروبينالرلول

علىالمثاليةصفاتاضفيتولقد.الاربمةالرامثدينالخلفاء،الرسولصحابةقبل

التبجيلهلىاويئم.السنةأهللدىصيماولا،قديمزمانمندالحقبةهد.

الحادثةوفوعمنقرنينبمدالاالاولىللمرةتسجللمرواياتطريقعنعامةبصورة

الىوالاقوالالافمالتنسبالتيتلكلثبهرواياتوهي.الاقلعلىالمروية

دصديقنستها،نيالديدالتحو!الىودعوناقبلمنعفاتحدثناوالتي،الرصول

القرونشهدتهاودينيةوسياسيةاجتماعيةوبمواقففكريةبتياراتالتصاقهالثدة

ال!ثمبيةالكضبمؤلفيلانضروريالتنبيهوهذا.جيدانصرفهاالتيالمتاخرة

هدهاستخدمواما!لثيراالاصلاميةالبلدانفيوالشاسةالدينورجالرالصحفيين

لألبابيجرؤونلاالبلدانهذهفيالجدييناثورخينولان،وحجةسلاحاالروايات

غرالفربيينولأن،أنفسهمهمبهاشكواوانعلنابهاالثكيكعلىاجتماعية

عنصادرةكتبالىاستناداتاريخية-لحقائققبوياالىينزعونماكث!االخبراء

الاسلامية.الاوسا!

المثالية،والمثرينالتسعالسنواتتلكان،هذابمد،نلاحظانويص
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الثيمةفأما.ظلالبلاأعلىمثلاانفسهمالمسلمينالدعاةلدىليست،نفسهاهى

يجملونهااز!ماي،656عام،علىولايةمنبدءاالاخيرافيهايرونلابالطبعفهم

الصموبة.بالفةظروففيالخليفةهذافيهاحكمالتىهىفحبينواتخمس

وجهتألتىالاتهاماتبأنالاعترافالىمضطرينانفسهمفيجدونالسنةأهلواما

الاقلعلىمنهاجانبفيكازتبمقتلهانتهتوالتي(656-؟؟6)عثمانالى

مراعانكما.والامتيازإتالمحاباةبمضالىأدىقدضعفهاناي،صحيحة

.الناساعتسافعلىايضا!وساعدقد(661-656)عاداعهـدفيالاحزاب

حكمالتىعثرالاثنىالاعوامعلىمقتصرةوتصبح،المثاليةاِلحقيةتنكمث!وهكذا

وعر.بكرابوفيها

وان،القولهذافيالصحةبحضريبدونهناك،اخرىجهةمن،ولكن

جماعةذاكاذالمسلمينأمة!دانتفقد.موثوقةغيرتدعمهالتيالثهاداتكانت

المثتركة،والمصالحالمشتركالايمانبينهموخدالذينالمواطنينمننسبياقليلة

جانبينمنيسودهاالمساوأةالىالتطلحانالمحققمنوكان.المالمفتحالىفانطقوا

البدوية،القبيلةلدىالاعلىالمثليفرضهاالتى(النسبية)المساواةجانب:ععا

ويفرضهيقتضيهبلبهيبثرالجماعةابناءبينوالتحاضداللهامامالمساواةوجانب

بين!مفيماافرادهايتوزعانالصفيرةالفزاةجماعةاماموكان.ني2القرالاعلىالمثل

يرضيه.نصيبافيهاالجنودأبسطفينال،المفتوحةالبلدانمنتخبىطائلةثروات

فيالاقدميةلدويالامتيازبعضيمتحوالمطاياللجراياتنظامو.ضعقدوكان

الانطباقمنحداثتهتمنمهلاالذيالمصطلحهذااستخداماردنااذا،،"الحزب"

ارضاءممعليهم،جنودهمبولاءرهناالقادةمصيرو!دان.القديمالواقععلى

روح،القبليةالروحعليهتهيمنتزاللاكائتجيثىفي،بالطاعةلهمليدينوا

السياسةنج!الانصافمنقدرايفرضكانهذاوكل.القيادالصعبةالفوضوية

الجماعةتجاهالمئبعة

ماالزعماءاتبحهاالتىفالسياسة.نسبيةقفيةظلالانصافهداانعلى

ظهرت"1،تجاهات))بينحاداصراعاواثارت،3والترالاحتجاجابتحئتانلبثت

برغمو!نها."الخوارج"الثقاق،الاولالان!ثقاقفي657عاممنذنتائجه

ضاعفالمفتوحةالثموبفاسلام.تدومانيمكنلا،فح!ب،بدايةكانتذلك

الجماعةخارجمنالمربوغيرالمرببينالتمييزفانتقلالجماعةعددكثيرةمرات

هدامظاهرمنالكثيرعلىقضت0Yoعامالمباسيةالثورةانوصحيح.داخلهاالى

غروبينكبارامالكيناصبحواقدكانوايناللىاولئكبينالفوارقولكن،التمييز

اصبح!لما،ازديادفيتألولا-لانت،عامةبصورةوالفقراءالاغنياءبينثم،المالكين

تحسسااكثر-6لمادهىكما-الدولةكانتبينما،المسلمينالمبيدمنكثيرهنالك

المحظوظة.والقوميةالاجتماعيةالفصْاتبمصالح

الاصلامي،العالمفيتقريباصتمرةبصورةت!ثكلت،ثوريةحركاتقامتولئنص

كلشان،الاحتجاجيةالحر!لاتوهذه.يممالعنالاختلاتبَئنكانالواقعنلأن

حركاتنأما.والمراجمةالاصلاحبينللتصنيفقابلة،ماعقيدةقلبفيتولدالتىتلك
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العودةتكفيوانهالاصيلةالمبادىءعنالتخليمنياتيالركلانفتفترضالاصلاح

وتفييرهمالمبادىءتلكعلىالشائنالقادةخروجتدينبالتاليوهي،بهاالمملالى

تفييراتاوللمبادىءاضافاتنفسهاسفتقترحالمواجمةحركاتواما.لهاالفملي

عليها.تدخل

عقائدية،بخلافاتالحركاتهذهتفرالاسلامىللتاريخالتقليديةوالنظرة

اجلمن،يكفينابل،النظرةملىهانتقادمكانهناوليس.الدينيةبالمداهبمتصلة

اذ،العقائدينقدهاانالحركاتتلكاكثرعننمرفبأنناالقول،البحثمتابمة

حياةلاسلوبادانةدائماتصحبهكانت،الضالبفيالتجريدمنالمالىالم!توى

علىبالخروجالاسلوبهذاتصفادانة،وتدعمهالسلطانتملكالاوساهـالتي

العامةان،الاقلعلى،احدينكرولن.الحقيقيةالدينيةالتحاليموبمنافاةالاخلاق

السلطانللىويالنقدهذالهاولاءهاواستثاراجتذبهاانماالحركاتهذهاشياعمن

فيهناكانبل.لةالملوالحكمةبينابيعاوالفقهبمصاررالمتعلقةالاعتباراتتلكلا

الدينيةنظريتكاانعلىجليةقرائن،مثلاالاسماعيليةك،الحر!لاتهذهبعضتاريخ

.)31(اجتماعيةتبشيريةبدعوةمرفقةكانت

مورةفيجلىريتغييرالىدعتحر!لةأيةهناكتكلنلم،نعلممافي،انهعلى

لتساويتأ!ديدهناكمافأقصى.ني2القرالاعلىالمثلرسمهاكماالمدالةمجتمع

جماعةأعضاءينالضروريالتكافلالىودعوة،الريمةواماماللهامامالجميع

،واحدةفئةأثياعاصبحواحشعددهمتقلصالذيناولئك،الحقيقيينالملمين

وقد،الحازمةالاضافيةالاحكامبعضدعمهايقتضقددعوة:واحدحزبأعضاء

.الحياةوبساطةالزهدباسباباخلىهمتا!ليدالىالوقتبمضخلالالقادةتدفع

الخاصة،الملكيةمبدأتمىدعوةاية،نادرةاستثناءاتخلافيما،مثلاهنالكيكنلم

لاالاسبابتكررفانوبالتالي.وللاحرارللعبيدالوراثيقىالحقبىالوضعحتىولا

،ومحرومونمالكونهنالكويظل،النتائجتكرارالىدائمايقودانمنلهمعدى

،والاغنياءالمالكينأيديفيالدولةسلطةوتظل.وعبيدواحوار،وفقواءوأغنياء

ناثأنهامنالميشفينجلهنيةتوفروالثروة.وتمييزهمرعايتهمالى!لالممتادوتتجه

الىتدفع،نضوةولل!لطة.الديناحكامتجاهوالتراخيالخلقىالىالتراخىتقود

تارةهيمسالكالىعادةفت!ود،ثروةعليهاالقابضينزيادةوالىمنهادةl*صتز

كله،الانسانيةتاريخنيالتكرارومبتذلةلةمبتلىحقائقدينيةلاوتارةاخلاقية،

كلشأن،الاسلاميملكهماأقصىان.الاسلامبهايختصهنةمنهاأيةفيفلش

والغنىالقوةاستعمالاساءةنوازعصنيحدانهو،والدينيةالاخلاقيةالعقائد

تختلفانالوازعةالقوةلهدهالممكنمنكانولئن.والاغنياءالاقوياءبعضلدى

سواءالمماثلةوالاديانبأنهتوصالاسلامتاريخفمعرفة،واخرىعقيدةبيندرجة

ضحفها.نياي،القوةهلىهررجةفي

بعضاحياناتف!مافيكانوان،قامةوقانعالىبالاستناد،ذلكتفملراجح-31

البرء1،الاسلامفيالفكلربةالعركاتكاريخعن":تمابهفى،جوزيبند!الماوكيلدى،ابالنة

.2891المقدسلجع،(الاجنماعيةالحركاتداربخشةالاول
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فيهتدعواللىيالمحددالميدانفيا،قلعلى،المقيدةهدهالمسلموناطاع!ل

لأن،السؤالهداعلىالجوابنحرفانمهماسيكون؟مميناقتصاديموقفالى

مجتمعقيامتضمنانالتماليمتلكشأنمننsانهيؤكدونالمحدثينالاسلام!خاب

تحريمهوانم!التماليمهذهَجوهرولنذكرر!د!آ-النظرعادلتجهة
بوهـفها،للدولةلوخراجتدرفعوفرضالفررعقو!كلرر-وقحرلم

تجهازها،دورانيحتاجهماتقتطعانبعد،الدولةوعلى.المسلمينمالبيتولية

الدولة،علىخر1واجباولنضف.البرابوابي!المالهلىامنالفائضتوزءتحيدان

المحتاجيناقراضهو،الربالتحريمتأويلايراهمافيالدينحميدمحمدفىكره

.)32(الائتمانتأميمعمليالمنيا!ذي

بصورةكانالواقعانينكر،حميةالدعاةا-ثربينحتى،احدانجدلن

فمنالمسلمينغيرمنا،للاميةبالؤونالممنيوناما.الاعلىالمثلعنبحيداعامة

دائماالمسلمونارتضىللحياةاعلئمثلبأنهاالريمةفوايحرانبينهمعليهالمتفق

الاسلاميةالذولةانصحيح.عنهبممل!جدالفحليةصاتهمب!أنيمترفواان

تمويلعنمسؤولةبأنهادائماتثمر!دانت(ييوذيةوكالديرِلةالميحية!دالدولةإ

مجانا،فيهاالفقراءيتملمومدارس،للمياهوعيون،مشثفياتمن،البراعمال

ومن،الميزانيةمنمحدوداجزءاالاق!تحتللمالنفقاتهذهولكن،ذلكالىوما

منبامثرضحواحكامهمنقليلاالايمرتلمالاسلامىالمالمانألاسفمعالمؤ-لد

ميزانئةفيليوسموا،مثلاالحسكريةالنفقاتمناو،والوجاهةوالابهةتالترنفقاث

بداياتاوالورعبالفىحكاممن،الاستثناءاتبمضعرتولحله.لمرالاحتيإعى

اما.فحسباستثناءاتكانتولكنها،ثوريةحركةالسلطةالىحملتهاسلالات

التناقضمنمضاهدالتاريخعبرلناتقدمالتقليديةالاسلاميةفالدولعامةبصورة

تميشهالذيالكافرالبؤسوبيئالبلاهـوالاوساهـالفنيةئيالبالغتالسربينالممض

الجباهر.!ل!رة

بأنهالقولوهو،البينةالحقيقةهلىهايرادمنكث!اأهمهوماهناكانعلى

اعنى:-"الاجتما-هـع!للانتاالفا"!لانفلقد.!دانماغيرالامكانفييكنلم

المجتمع-اعضاءلمماشحصراامفاتالقدريتجاوزالذيالاجتماعىالناتججانب

لانه،القرأنفيالواربتاصكامالاهـكانمل!الىابتبضبفالدبنحميدمصد-32

لانصبةووفقابالتفصيلصعينينقربىذويعلىاتركةيعكوفىوفرضهاالايحاءحريةشصدهاانيرى

لتدتوهي)الواتعفىالاحكامهد.ولهـن.الواصدةالايديفياثرواتلراكميمنعان،لاتة

سنعسااكرالثرواتانتقالشعاننانهامن(الاتصاريةأنارهاالىالتفاتكبيردونالمدالة

أعضاءلتلسمفانوبالالي،الا!لبملىمائليةالمهدرلكفياثروهاتكانتللتد،لهـوينها

دبيعتابمةوشكوصدةالاصتمرارمنالمائليائروعيمنعيهـنلمابيهمكركةالواحدةةالاص

علىالاحتيالطريقصاتبرنةاحتطلاتاخارلضيفيمهـنكانالالاص.1اونج!.المالرأس

التي،الاهلىالوتف"عينةاضرعالاسلامانكما.الاحمياءبينالهبةحريةباستضدامالوعبةاحكام

اوروبافي،كانتالايصاءحربةانننىلااناخ!اوعينا.الئروةكعزنةنعقانرنيابرراكانت

.كرةوحلاتنطقفيالصودمنلك!الاضىسدخضع،الومطىالمصور
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السلطانذويلترتواحدوقتفييتسعيكنلمبحيثالضألةمنالفائضهدا3،ن

هنا،جرىقدالفائضهداتقاسمبأنالقولمنمفرولا.الفقراءعيثىولير

البثريالنزوعوفقبل،ومستحباتاحكاممنالوحىبهنزلماوفقلا،أيضا

بهلهيص!محماأقصىعلىا،ستيلاءالىالمجتمعفيفريقكلنزوع،"الطبيعى"

لن،والحقائديةالاخلاقيةالتماليمكانتوأيا،دولةكلفمى6يدهوتطولهوضعه

الدولةفيممثلةكانتاذاالاحقامحترمةومصالحهاحقوقهااجتماعيةفئةأيةترى

فيهايتوفرلمالتقليديةالاسلاميةوالدولة.الاحترامهذاتفرضبقوةتتمتعركانت

أقليةعن،تخففانالاالبراعمالشأنمنيكنلمولذلك.ذاكاثرهـولاهذا

الوضع.هذامثلبهميتزلهاالتىالتمالصةبحض،محبالمحرومينمن

،التقليديالاسلامىالعالماننقولان.يمكن،الثالثالفصل)!داتلخيصا

عن1،عامةبصورة هذهوانسيمالا،النظريةلية13ا!تلتما

ودغوات.دي!التمالص!لمنع
منحظاأسواولاحظااحسنتكنلمالاحسانوالىالحدالةالىالمقدسالكتاب

المامةالبراعمالمن!لبيرعددالىلتدفعكافيةكانت:الاخرىالادياننيمثيلاتها

لضمانبالميملزمةبأنهاتشعرالحاكمةالحفوةلجمل!لافيةغيروكانت،والخاصة

ذلكوكان.هىرغدهاببعضالتضحيةالىذلكاضطرهاولوللاكثريةكريمةحياة

فمليةسياسيةرقابةللاكثريةتفرضلمالسماويةالتماليملأق،منهعهربلاامرا

تهديماوا،قليةسلطانتاعدةوهنفرضتهىولا،الاقليةعلىبالمؤيداتومضمونة

التيالتاريخيةالحقبةانندكرانويجب.الملكيةحقفيالنظرباعادةالقاعدةعذه

(المنزلالوحىالىمنهبدلااللىيبالاستناد)تدعومداهبمنتخللمهنانررسها

فىالمساواةمنمزيدالىتدفعانمبدئياشأنهامن،ذكرناهاالتىكطهتدابيرالى

الامتناعيسمنافليى،مرةكلنياخفقواقدالمداهبهدهانصاركانفاذا.المجتمع

نابهذاونمني،تلكالمتكررةهزائمهموراءكانتمستديمةاسبابابأنالتف!رعن

بنجاحهم.يسمحيكنلمللمرحلةوا،جتماعيالاقتصاديانوضع

فلقد.الشىءبحضتعقيدااكثرفهيالممارسةوبينالسنةبينالحلاقاتاما

ولاالملكليةمنالحدنيمنهابعدتلىهبلمانها.ن3القرمنتحديدااكثرالسنةبم،نت

نيالاجتماعىالوضعتمكسانماذلكنيوهى،الحاكمينعلىالشحبيةالرقابةفي

بهضاقتحريماقننتكاولكت.الامتياز)تذاتللفئاتالوس!والرأيوقتها

للتحايلسبلالهميسرتانتلبثلمكانتوان،هؤلاءالامتيازاتذويمنالكثرون

كانوأيا.الظاهرةهدهبهاتفسرانيمكناسبابأيةقبلمنرأيناولقد.عنيه

الثقةفيهاابتمدتمرةكلفي،للممارسةعامةبصورةالغلبةكانتفقد،الامر

محدودةمناطقالاتثصهدهلمللتحريماتالصارمالتطبيقاناذ،النظريةوبينبينها
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الفكريةالمبرراتقدمانلبثما"الحيل"نظريةنج!والتوسع.قصيرةفتراتفي

تلكتلقلمحيثوحتى.الاسلاميالحالممنكبيرقسمفي،الممارسةفيللتراخى

نزوعاا!لثر،الاقلعلىواسمةقطاعاتفي،الناسكانييدمنالطالقليلالاالنظرية

علىمحدودأثرالاالنظريالفقهىللثدديكنلموهكذا.المملىالتراخىالى

الاقتصاديللنثا!الاساسيةالاركان-حالأيةفي-للخطريعرضلماثر،المارصة

منبلفتالتيالنظريات،الطبيصالاصطفاءيثبهبما،ايضاهناوسقطت.حيةفي

ذاتها.الاركانبتلكالطعنمبلغالتزمت
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و!ص!لصؤوبر

عامةبصورةالاسلاميةالعقيدةأثر

لاقتصادممطاالهميدع!

والسثة،ن2القرعنهاعبركماالاسلامنيالاقتصاديةالنظريةدرسناالانحتى

القطاعهناسميناهمانموعمليااعاقتولابدئياتدنلمانهاعلىالدليلواقمنا

ن،ذلك.اخرىخطوةنخطوانلنافينبغي!ناما.الاقتصادفي((الراسمالوي"

الوسي!،الممرفيالغربيةباl3j3فيوجدقدالطرازنفسمن"راسمالويا"قطاعا

واالحديثةبالراسمالية،المدارسلاختلافوفقا،يدعىمااعطىانالىنماثم

البلدانيفييحدثلمالنموهذامثلومن.الراسمالىالاقتصاديالاجتماعيبالوضع

يدعوماالاسبابمنفهناكعشرالتاسعالقرنمنابتداءحدثولئن،الاسلامية

طبيمةالىالقصورهداايرجع،ترى.خارجىبتأثيرجاءانمابانهالاعتقادالى

المصرفيالاسلاميةا،يديولوجيةطبيعةالى-اعمبصورة-او،الاسلاميالدين

ملاءمةالمسيحيةاوروباايديولوجيةمناقلالايديولوجيةهدهكانتهل!الوسي!

أالنوعهذامنلنمو

بوجهيلحراي،الانتثارواسعمبتذلراييزعمهماهوالواقعفيهذاان

العقيدةانيرىماالىمستند،بتكايل!لليديتصفبىنالمسلمينانعلىخاص

نقيضهوالجبريالتكاسلهلىاانعلىيلحكما،والقدربالقضاءلماناتثيمه

علىاليهاتطيراووراثيةالروحهذهاعتبرتسواء،الاوروبييقلدىالمبادرةروح

الخاصة.المسيحيهالمقائدمنتلكاوهلىهوليدةاوعامةبصورةالمسيحيةثرةأفا

،الرأيبهلىاتاخلىنظريةوضعنيالرئيسىالدور"ويبرماكى"لمبايضارهنا

الملمية.بالحججوثثمهاتقنيت!اوني

ناوهى،البينةالحقيقةهدهالىنشيرانبدءذيبادىءلناينبغيانهعلى

ناقبلمنقلناولقد.الاوروبيةالطريقاتباععدمفيينفردلمألاسلامىانمالم
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الاخرىصكانتواليابانوالصبنوالهندالرومانىوالحالمواليونانالقديمالشرق

هيوانها،الاسلاميالمالمعرفهماطرازمنيبدورأسمالياقطاعاعرةتقد

لذلك،تف!عننبحثحين،اذنالواجبفمن.الاوروبىالنحوتنحلمالاخرى

لثلعايرا،،سلامىالحضاراتهذهكلعلىللانطباققابلااتفسيرهذايكونان

."ويبرما!لى"أراءاليِهتتحِهماالواقعفيوهذا.وحده

الحقلانية.منعاليةبِدرجةتتبييزالاالجماعيةالذهنيةان"ويبر"يرى

قدانهااستحياءفييفترضكانولئن،الظاهرةتحدي!هذهفييترددوهو

خثيةالافتراصْعنديقففهو،عنصريةأياسبا!بيولوجيةالىترجع

واوريبا،اوروباففى:المقلانيةهذهمظاهريعددولكنهةالمنحدرهدافيالانزلاق

قانونوعلىالمتخصصينالموظفينمنجهازمجيىقائمةعقلانيةلةدالمرءيجد،وحدها

"الحقو-!إلصوريالفكرو"صاغالدي،إت!فانىالقانجويئهو،العقلانية!مويخلي

المنفحة!لمبادىءَ،"المادية"المبادىءنجوالمتجهالجقوقىالفكرحسابعلى

للتطورالمميقةالمواملمنالادنىالحدالاالمرءيرىلااوروباوفي.فف

والحقائدية،الماديهْالممالحوبمض،للتفييرالمحريالاتجاهعوامل،الراسماِلى-

.الاخلاقعلىأوالدينعلىالمبنيةالسلفية

شأنثأنه،التناقضفييقعنفسه"ويبر"تفكيرانالىهنانيرانوعلينا

ولدتانمااوروباانيرىفهو.نظرتهيقارببمايأخلىونالذيناولئكاكثرية

ولكئ،الاخرىالحفارةميادينمنعقلانيةاكثركانتلأنهاالحديثةالراسمالية

متأخرةمرحلةالىترجعالاوروبيةالعقلانيةالسمةهذهعلىيعطيهاالتيالامثلةاكتر

الراسماليةطرلقفيحاسمةبصورةالفربيةاوروبافيهانخرطتالديالوقتعن

جمسماتوان،ْمفوغةحلقةهذهبأنعليهنرداناذنالمنطقىمن.الحديئة

تكوناناوالرأسمالىالطريقعلىالاقتصاديالمساروليدةتكونانيمكنالمقلانية

الردهدابأنعلما،واحدةلطةثارا2كونهافيمعهومشتركةالمسارهذامعمتضايفة

L...?1(ولادةتمزوالتى،الفرعيِة"ويبر"نظريةنقضفيقاطماكاننفسه lلية

لفسفيتالاخلاقجمضقدكانت1َذ.13البروتتانتيةالاخلاقالىالحديثة

تكلئلمانهايثبتماابدامناكفلش،رأسمالياالاقتصادفيهاصبحالديالومت

كانتانهائفترضانلناتتيحالقرائنبحضانبل،ذاتهالاتجاهلهذانتيجة

-لذلك.حقا

انLyjijjiعلىيغرضill-0بهذهيقولمنوجودمجردفان،الامركانوأيا

وهلأالمفلانىألاتجاهعنالفكرتموقحقاهيهل:الاسلاميةالمقيدةأيرفييتميقى

لازدهاراعاقةاكثرهىوهل؟الجبريوالتواكلالسحرياتِفكيرعلىتجع

منويبدوأالوسي!العصرنيالمسيحيةالمقائديةمنالحديثققناهافيالرأسمالية

هدهمنالاسلاميةالعقائديةندرسان-للقارىءستتضحلأسباب-الرايصواب

بمدسيطةالمقيدةوصعيد،نية2صصد-بقير:صعيدينعلىالوجهة

المامة.بالخطو!طبماوسنكتفى.ن1القو
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ا!مرآنية!!العقيدة

فيهينفكلافالله.كبيرجدمكاناالعقلانيةفيهتحتلمقدس!دتابن2القر

هده،نفسهالوحيانهوالنظريلفتماا!لثرانبل.البراهينويقيميناثى

مختلفعلىاللهأنزلهالديالوحى،دينأيفيبالمقلانيةاتاماالاقلالظاهرة

.للبرهاناداةنفسههون2القريمتبره،محمدخاتمهموعلىالعصورعبرالريط

تساءلت:فاذا.)1(بالبيناتجاءواقدالرسلانلنايكررعديدةمناسباتفيفهو

لدى-الضمانةهذهانلكبدا،البيناتهذهنج!الدلالةصحةيضمناللىيما

مختلفبينالجوهريالتوافقمن،الداخليالتلاحممنمماييرفيتكمن-محمد

مختلفين.رسلوبواسطةمختلفةشعوبعلىمختلفةحقبفيوحيمنانزلما

الديالوحىمعجوهررامتماثلانهيضمنهنفسهمحمدعلىأئزلالديالوصانبل

يتحدىيالولاوهو.التاريخوثقةامرالهيبدووالذي،قبلمنغرهعلىأنزل

ومضمونا،شكلاالالهيةالسماتنفسيحملوحي،)2(مثلهبوحىيأتواانممارضيه

ا!ص،)محمدوعلىموسىعلىانزلممااهدىهواللهعندمنبكتابيأتواان

"الرهان"تمائلمحاكمةالىاللجوءالمستطاعففيالمحاييربهذهيقبلوالمفاذا.(94

(t).4((ايمايكتمفرعونل6من"مؤمنيفملهماهووذلك."باسكال"لدىالمعروت

ربكم،منبالبيناتجاءكموقداللهربييقولانرجلاأتقتلون":موسىعندفاعا

سووة)"أيعدكماللىيبعضيصبكمصادقايكوانوزرهفحليهكاذبايكوان

.(28،نما!ر

خلقففى:الالهيةالقدرةعلىالمقلانيةالبراهينيقدمينفكمان2والقر

،(؟3،غافرصورة)"بالبياتقبلمنبوتجاءكمولَقد":يوصفعنمثلايقول-ا

."البينة"صورةراجعلك6ت

أتوافاقلافتراهيقولونام".(34الطور،)3صادقينكانواانمئلهبحديثفليأدوا"-2

.(38،يونى)"اللهدونمناصتطصممنوادعوا،ئلهبورة

دكلدم3عنلىالحققيينالرصلنكل.بمحمديبالا،قديمن2القردعريففيالا!م-2

الله.يمبدونصنجنموحد!نأي،مل!ينكافواابموممالدين
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الكوا!لبودوران،الحيوانوتوالد،والنهارالليلواختلاف،والارضالسماوات

حاجاتمعالتطابقرائعتنوعوالنباتيةالحيوانيةالحياةخيراتوتنوع،-الاثلاك

.(091،دمرانل2)"الالبابلأولىيات2"،البثر

التثليثناموسدحضنينجدهالمحاكطتهذهعلىالنموذجيةالاعثلةواحد

انهيمتقدمحمدكانماالىاستناداالناموسهلىايرفضن2فالقر.المسيحى

الالوهية.صفةنفسهعنبهينفىقولمنذاتهللمسيحينسبماوالى،التاريخ

فلادينهمفي"يفلوالا"انالىمدعوونالمسيحيينانبل،فحبهذاولشى

نيماله،ولدلهيكونانسبحانه،واحدالهاللهانما".يمقللابمايقولوا

ابنالم!يحما"و.(171،الئساء)"وكيلاباللهوكفىالارضفيوماالسموات

بثراكاناولكنهما،"يقةصدوامه،الرسلقبلهمنخلتقدرسولالامريم

اللهانقالواالذينكفرلقد".75(،المائعه)"الطماميأكلانكانا"،كا،خرين

مريمابنالميحيهلكانارادانشي!االلهمنيملكفمنقل.مريمابنالمسيحهو

لا،الكتاباهليا"،ولذلك.(17،الممة)"أجميحاالارضفيومنوامه

الله.رسولمريمبنعيسىالمسيحانما.الحقالااللهعلىتقولواولادينكمفيتغلوا

انتهوا.ثلاثةتقولواولا،ورسلهباللهفأمنوا.منهوروح،مريمالىألقاهاوكلمته

.(171،النساء)".لكمخير

البرهانفهم،حاكم،ببعضبعضهاالافكاررب!:بممش)"عَقل"وفص

السؤالهذامرةعشرةثلاثويتكرر.مرةخمينحوالىن3القرفييتكرر(المقلى

يرفضونيناللىاولئك،والكفار."؟تمقلونأفلا":لازمةوكأنه،الإستنكاري

جهدايعنقامرونلانهمcيمقلون،قومبانهميوصفون،محمددعوةالىا،لتماع

)5(.عجمةاكئربل،والانمامكالعجماواتبهذاوهم.)4(الموروثةتقاليدهميهزعقلى

اعتبارعنبميداليى1امحمداانقولهفيحقعلى"لامنىهنري"الاب!لانولدلك

العصور-كلفيالمحافظينككل-فالكفار".الثريالفكرعاهاتمنعاهةامفر

تستثره-المجددينككل-ومحمد،باؤهم3عليهكانمايتبحواانيكفيهمانهيقولون

قواعديضعواانقبلفكرهماعملواقدباؤهم6انيدركونافلاالحماقةهذه

فيالنظريعيدواانيريدونلاالدينالناسهوُلاءاللهيكرهولذلك.)6(حياتهم

!ياتواهمها،وارادتهوجودهعلى!ياتيرسلكانولئن.)7(تفكيرهمأسى

بنظرعحومنهمايمقلونلاكانواولوالصمتمعافانت،اليلثيشمونمنوفهم"-،

.(2،و2(،يونى)"أيصرونلاكانواولوالمستيينانت،ايك

فمعسجمم-.نداءاو,leiالايمعلابطيخمقالديكمثلكفرواالدينومئل!-ء

دحسبامأوكيلاميهتكوناولنت،هوا.الهاتظمنارايت".(171،البقرة)"يمقلونلا

.(و(،3(،الفرقان)"سبيلاافلممبل،كالانصامالاعمان!يصقلوناويمحوناكثرممان

أباوممكانلواو.آباءتعليهاليناماتبعبلت!الوااللهانزلمااتبوالهمقيل"واذا-6

.(017،البقرة)؟أيفدونولاشينايمقلونلأ

.(TV،الانفال)"يعقلونلاالدينابكمالصماللهعنرالدوابشران"-7
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.)8(لتفكيرهمأساسامنهاويجملواالناسيفهمهافلكي،محمدنبيهعلىالمنزلة

يلاياتنفصلكدلك":بقولهالبرهانيختتمثم،الفاصلةالبينةيقدماللهولرى

هوفحلهاللهيسعمافأقصىحراالانمانكانولما.(TA،سوم)"يحقلونلقوم

نابمجردقاطمةحاسمةستكونالتيالبيناتهذه،ا؟ياتهدهامامهميضعان

فان)9(.الايمانالىتهديهمفلملهافملوافان.فيهمالمحا!لمةوملكةصا-"ميعملوا

،)11(العلممنالرسولجاءممانصيبلهموكان،)01(،(عالمين"كانوااهتدوا

)؟1(،الوحىقبلالبدائىالانسانجهل،والجهلالجاهليةنقيضهوالذيالحلمهدا

ذلك،بارادتهالجاهلفهوكفرهعلىظلمنواما.)13(والمدقبالحقيأتىالذي

و،مثال.(.؟ثممك)لأمنير-لتابولاهدىولاعلمبفيراللهفييجادل"اندي

وان،الظنالاتتبحونانألنافتخرجوهعلممنعندكمهل"يقالانيجبهذا

.(ادأ،8*نعم)"تخرصونالااشم

يفهمونكانوامثلاالمدينةفيهود.وحدهيكفىلاللحقيقةالمقلىالفهمانعلى

ينبفىوكذلك.)،1(عامدينيحرفوهاانيلبثونلاكانواولكنهم،الفهمكلالدعوة

اتباعفيهماوالمصلحةالخيرانوادراك،المملىالعقلالىالمحضالعقلمنالانتقال

اميونكانولما.منهبأمررسولهيبنيهاالتىبالجماعةوالالتحام،اللهبهامرما

محمدكانفلقد،النثاهـالتجارياعتادواتدالمدنيونوكان،التجارمنقب!يلة

النضالي-الولاءثم،الماملالايمانوجوبفكرة،الفكرةهذهأفىهانهمنيليرسخ-

لانهالخاطرعفوتأتيه!لانتحججا،تجاريةطبيمةذاتحججايستخدمماكثيرا

ثجارية،بتمابيرخطبهيزرعوكان،التجاريالوس!فيعمرهقضقدنفسههوكان

اوردهالملاحظةتحميقا،مفصلةبصورة2918عام"تورايشارل"ذلكاثبتعصا

القريةel..املعلىمنزلونانا"(61،النحل)"بتفهـرونلقوم،يةذلكفيان-8

،المنبهوت)"بحقلونلقومبينة-يةعنهاتركناولقد،بفقونكانوابماالماءمنرجزا

..خره1الى0(3،الزخرت)"يمقلونلطهمعربيانا3قرانزلاهانا!.(3وه36

كالدينيكونواولا،الحقمننزلماواللهلدكرقلوبهمتخثعاناَمنواللدينيانالم"-9

y1<<(16،ا!يد)"فاصقوننهموكثدقلوبهمنقتالامدمليهمظالقبلمنالكلتاب.

.(2،المنكبوت)"الحالمونالايمقلهاوساللناسنفربهاالاسثالوتلث"-01

لكماالطمعنجاءكاللىيبمدطنماتبعتولو،الهدىمواللههدىاننل"-11

حاجكفمن.الممهرينشلكئفلاربكشالعق05(012،البقرة)ءنيمولاولىمناللهعن

وانضكموانفناوناءكموناءناوابناءكمابناءناشدعتمالوافقلالملممنجاءكمابمدشيخه

.(61،عرانل2)"الكافرينعلىاللهلنةفجملنتهل؟-

.(b.،)المائدةأيوقونلقومحكلمااللهمناصنومن)يبنونالعامليةافحكم"-12

الجاملين"نجتشلاعليكمسلاماعمالكمولكماعمالناتوتالواعنهاعرفوااللغوصمواواذا"

.((6،اكص)"أابهلونايهاامبدكأمرونياللهاكيرقل"،(55،القمص)

وصسئبالصلقجاءالدي"و.(2،الزعر)"بالعقالكتهاباليكانزلناانا"-13

.(32،الزمر)،المتقونمماوالكبه

بط"+منيحرنونهئماللهكلاميممونمنمفربقكانوتدمميؤمنواانانتطممون5-(1

(.yo،)البقرة"ابحلمسنومممقلو.!
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شارد"بهايختتمالتىالخلامةنترجمانهناويكفينا."موللراوغتط"

:"ن3القرنجماالتباريةاللاهوتمصطحات"عنالدذقةدرالله"صص

!خهوفالله.بحتةتجاريةعلاقاتهىوالانساناللهبينالمتب!ادلةالعلاقات

وهو.وميزانبحسابلديهشءوكل،والارضالسماواتعلمهيسع.الما!درين

للتجارةقدوةففهوجمل،والسيئاتالحسناتوميزانالمحفو!اللوحوضعقد

طالحااومالحاعملفمن.يخسراوالمرءفيهايربح،صفقةوالحياة.الحسنة

الديونوبمضالدنيا.الحياةنج!حتى،جزاؤهفله1(ثراوخيرا"كسب"من)

سلفايدفعحيناللهيقرضالمسامان-لما.الملحاحبالدائنلشىاللهلانمؤجلة

البخس،بالثمنالالهىالحقباعفقدامافراما.تجارتهفتحسن،الجنةثمن

اجرىالبعثيومجاءفاذا.دينمنعقدتبمارهينةروحو-دل.يفلىوللىلك

،الميزانفيووضمتالمحفو!اللوحنج!اعمالهمفقرئتالبثر،معالاخيرةحساباتهالله

لهلانترجيحاللمسلمولكن.الكتاباهلمنامكانمسلما،حقهكلاستوفىثم

.،صالحعملمنقدمهماعلىمضاعفااجرا

اكثرلاهوتاالمرءيتصورانالصمبمن":بقولهدراسته"توراي"ويختتم

كلانيمنىلابالطبعوهذا.الععلانيةتفترضالرياضياتودقة-ضيةثدقة

وهده،الحقليبلفه،منهافكثير.بالحمْلتدرك،ئية7القرآلعقيدةهدىفي،الاشياء

قبللاالتىالاشياءوهلىه.علمهاحاطةوعلىقدرتهعلىاللهيات3منأيةبالذات

بواسطةمنهابعضعنللناساللهيكثمف،وحدهابقوتهيدركهاانالبثريللعقل

مدقيفهماقصالمقلومهمة.الفيبعالمفيالابدالىفيظلباقيهااما،أنبيائه

ايفايدركوان،معرفتهعلىلهطاقةلااللىيالمجهولعنالرسلرسلاتتقولهما

تماليمهم.اطاعةفيهيمصلحتهان

ذلكمعوالفروري،اللاعقلانىالمنصرهلىا،الايمانيظهر،بالطبع،وهنا

المواهب،فيمتملاللينيبدوناناساواجدفانت.دينيةغيرعقيدةلكلوربمادينلكل

مختلفة.مواقفلهمفتكلونواحدةظاهرةاماميقفون،لمالظروتنيمتماثلين

ولا"لسانهبطرفوبعضهمقلبهبجماعيؤيدبعضهم.ينكروبحضهميؤيدبعضهم

لنا،بدفلااثومنينغيركافحنانحنISU.الاختلافلهذاتفيرعنلنامحدى

رفضفيالمسؤوليةببعضلهمنمترفانمن،بالعقابونتوعدهمندينهم!ليما

امامالمرءويضع،المطقةالالهيةالقوةبناموسيصطدم،الادياننج!،وهذا.الايمان

اتهامهاوبينالنسبيبالعجزالسماءاتهامبينالخيارممضلةهى،لهاحللامعضلة

بالظلم.

يأخداراديفصلعبر،المنيدالاعتصامعندفتقفن1القرفيالايمانفكرةاما

.لعبادهمجانااللهمنحهالذيالايمانبهدا،النفسبجماع

كافرينانذلكية2و.المقلىبالاقتناعمباشرةصلةعاىيظلا،يمانومن

فكفروا،بهمحاقتمصائبياته2منعليهماللهفأنزل،كفرهمعلىطويلادهراظلوا

فواتبمدمنوا2انهمأضافثم،مؤمنيناصبحواانهماللهوقالالماضيبالثرا-لهم
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تحملذلكترويالتى*ياتان0)15(الحدابمنايمانهمينجيهمفلنالاوان

وما.البينةأمام(العقلانى)الاقتناعوبينالايمانبينتماثلاهنالكانعلىالدليل

بالتأملوجدير.)16(المقنعأثرهاتحدثبأنالموضوعيةللبينةالاذنهواللهفمله

فيتتحدث،الربانيةاثيئةهلىهالىوتثير،التسامحتبررالتى*يةنفسات

كلهمالارضفيمن؟منربكشاءولو)):العقلانىوالاقتناعالمقلعننفسهالوقت

يثاءانالاتؤمنانلنفسكانوماأمؤمنينيكونواحتىالناستكرهافأنت.جميعا

.(001و99،-سنس)"يحقلونلايناللىعلىالرجسويجعل،الله

الاقتناعمجردمناكثرضءهونى2القرالايمانانننكراننستطيعولا

ي!تتبعلاقتناعهداانذلك.الرسولالىبهاالموحىالحقائقتقئلومنالمقلاني

وان)الخوتمنويؤمن،النفىخلاصيهبفالايمان.!للهامائنبهيلتزمموقفا

علىوالقدرة،والتجلدالصبرويمنح،(اللهمنالخوتينمىنفهالوقتنج!كان

اجلمنشءبكلالمفامرةوارادة،والتواضع،اللهيبيلفيوالمثقةالمهانةْلحمل

عنصر!جودبالضرورةيفترضلاهلىاولكن.الاعمالمنالصالحبالطيبوالقيامالله

عنحديثاين7القر!للفيتجدولن.الايمانذلكا!لتسابعميةفيعقلانىلا

محمدعلىهب!الوحىانصحيح.فيهعقللاحدسىباشراق،عفوايأتىايمان

فرائصفيالرعداتهذهلنايصفالديالحديثولكلن،الصوفيةالرعدات؟سط

منبهالديأليىوتساءل،مصدرهافيث!ككالامربدايةفيانهيؤكدالرسول

بنورقةمثلالوحىشؤوننجما"المختصين"فيلكيحدثفلىهب،الشيطانوحي

يثصهانالامراقتضىكما؟اللهعنالباحثالموحدوهو،زوجتهعمابن،نوقل

لهتثبتلاختباراتالملاكهدايخضعوان،جبريلمعالحديثيتبادلوان،أهله

هذهالاحاديثمحلوماتكانتولئن.)17(الهيةرسالةحقاكاناليهيحملهما!ن

بنفعبكفلم.مشركبئبهكابماوكفرناوحدهباللهآمنافالوابأماراوافلما+-15

At،)غافر"الكلانرونهنالكوخر.عادهفيخلتقدالتىاللهسنة.باصناراوالماايمانمم

يومأربئايات3بمضيأىاوربكيألياوالملانكلةلاليهمانالاينظرونهل05(8ره

قل.خيراايمانطفيوكبتقبلمنمت2تكنلمايمان!انفايننعلاربثهبت2بمضيأكي

.(185،الانطم)"نتظروناناانتظروا

الله"بخاءانالاتثاءونوما،يقيهمانمنكمضاءلمن،للعالمينذكرالاموان"-16

92،)نكوبرأ - TV).

محمدزوصةخديجةعنيروي،نوفلبنورقةاسئادةحكايةالطبرييرويانبحد-17

ياليكالديهدابصاحبككخبرنىاناستطيح،ممابنيا5:جبريلمنلحدثهلهقالتانها

بأديه،كانكمااللامعليهجرفيفبءه.بهنانجرنىجاءكاذا:قالت.نصمفالاجاعكاذا

يافقم،نمم:نقالت.جاءشقدجبرنيلهدا،خديطيا:لحديى)عر!أاللهرسولفقال

قالت:.نممفالألراهمل:قاله.علبهانبلىقام.البرىفغلىيعلىفاجلى،غمابن

نالت:.نممفال)تراههل:نقالت.عليهاضلىنتصل.اليمنىلخديعلىفاقصدفتحول

فالقت،قحرت.نعمقالأترا.مل:تالت.حبرهافيفبلىفضل.حجريفيفاجلىنتعول

مم،ابنيا:فقاتلا.:قالأتراههل:قالتثم،حعرهانجاجالى)!االلهورسولخمارما

t،والراثبت duty.;لاريخفىالنصبهلاالراويةراجع:اترجم).،بئيطانهوومالملك

.(157صاج،مثامابنسيرةفيايضاهـاجحها.303-202ص2ج،الطبري
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ن2والقر،ن2بالقرمؤيدةهنافهي،المصدرهلىامنيأتىماككل،لاقناعناكافيةغير

الديناولئكعلىيرداللهنرىالقرأننيفنحن.ثكصحتهاالىيرقىلاوثيقة

.البرهانعلىصحتهوتحصىالاسترابةعلىمصدرهيبحثحدسبأنهالوحييصفون

هداانيرىولكنه،ا،عتراضفيحقهمالممترضينهؤلاءعلىينكرلالهىiوالرد

فيهوبل،مرضنوبةفييكنلمفمحمد.أساسالىيستندلاهناألاعتراض

كائنولكنه،(جبريل)انسانىغيركائناليهنقلهاواضحةوسائلتلقىرعثاته

ضلما":فةمعروامكنةمحددةظروتنج!وذللث،وأمننمطاع،حقاموجود

ئديدعئمه،يوحىوحىالاهوان.الهوىعنينطقوما،غوىولاصاحبكم

قوسينقابفكانفتدلىادنثم،الاعلىبالافقوهوفاستوى،ةمِرذوالقوى

عاعلىافتمارونه.رأىماالفؤادكذبما.أوحىماعبدهالىفأوحى،ادنىاو

،الحرشذيعندقوةذي،كريمرسوللقولانه".!12-2،طنبم)"أيرى

علىهووما.المبينبالافق52رولقد.بمجنونصاحبكموما.أمينثممطاعكين5

0-91،ع!سال)((رجيمشيطانبقولهووما.بظنينالغيب ) 2 oفهناكاذن

صوعلىالمبنىالايمانهذابيْنجذريفرق-A)0مباركيحشيقولهلماخلافا-

بمضبهيتصلانيمكنكائن،الصدقلهتفمنظروففي،بنقلهقام،محقول

ثمورعلى/المبنى،الحدصالمفويالايمانذلكوبين،ب!ثريغيركانوانالبثر

وصفه.الىسبيللاداخلىباليقين

الدياناتتحملهاالتيتلكوبينالوحىالىالنظرةهدهبينالمقارنةشئناانناولو

الموضوععنالابتمادفيلأفرطنا،الجديدوالص!دالقديمألمهدفيسيماولا،الاخرى

قليلة.بملاحظاتاذنفلنكتف

مؤلفاالوصيمتبرانهذلكفممنى،للوحيثثماالعقليحكمن2القركانفاذا

ألاقل.علىمحهتحارضغيرفياوالبثريالمقلمتناولفي،محقولةأقوالعن

يكتثفهاانللانسانكانمابممطياتيأتىوصمنالرسلبهينطقماانوصحيح

ألوحيبهذاالايمانينبفيانهعلىتدللعقلانيةحججايقدمن2القرولكن،بنفسه

نثقأناسلنايرويها،بعيدةبلدانعنمملوماتالىمئلانستمع-دما،وتصديقه

عقلانيةاخرىحججالىبا،ضافةوهذا.صادقةالمعلوماتهذهفنمتبر،بصدقهم

الوحي.بهايأتىالتيالتماليماتباعالمصلحةمنانلناتثبتجدا

الربانيةللحكمةماعلىبكثرالحاحااكثرالقديمالعهدنجد،ذلكمقابلفي

منبمضعنيكثف"يَهوه"انصحيح.ا،دراكعلىتمتنعخفيةخصائصمن

والرسلالاسبا!باء2طربقجمنمنطبيقهوبحفىمثيئتهمنوبعضمقاصده

،الحقيقيونرسلهينقلهاالتيالرسالةصحةعلىاشاراتيمطىقدهوبل.وغيرهم

هنا،ايضابهيستمينمااناي0"ايليا"ليؤيد"الكرمل"بمعجزةفملكما

هو،بالربوالثقةالربمنالخوتهو،وانصياعهالانسانقناعةالىوصولا

مندمطيالمحى،(5891،باري!)"ن7القرفيابراهيم":بالفرنيةد!استهفي-18

مببة.شبهصولىةمحمد
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وجودعلىللبرهانمنهبدلا!لأمرمطلوبةابداليستالثقةهدهانعلى.الايمان

فيهنافنحن.وحيهمضمونيفترضهاالتيالعقليةبالمقدماتللاقتناعاو"جموهإ

وما.ذلكمنثيءبأيللث!كفيهامجاللاتسليممرحلة،للنقدسابقةمرحلة

مقامدمنالانسائغيرورئيسهااصائيللرببماالمطمئنةالثقةالاالايمانهلىا

نا"يهوه"اليهيطباللىيابراهيمثقةانه.الفهمعلىتمتنع،يةص،عميقة

الناطقونينقلهاالتي،الربفتعاليم.وقدوةمثالاالثقةهدهفتطرح،بابنهيضحى

السياسى،،الحمليالصحيدهلىاوعلى.تناقشانينبضلا،المرسلون،باسمه

المعاكسالاتجاهذويأيnاماذبينالرصل"ضدتطرحوهي.المسالةتوضعانما

بتحريكوذلك(يلاسفمع6ثارهمتصلنالموالذي)الخروجبحدانتحرالذيللتيار

الرسل،عهدفي،اخرىومرة.يتحققلمبهتنبأواماانحجة:العملبالحجة

بقصداولاذلكويكون،الربانيةوالحكمةالانسانحكمةبينالتعارضفكرةتظهر

فلسطين،ملوكمستثاروبهايقولالتيالحقلانيةال!ياسيةالحساباتاستبماد

اشحيااصحاح)؟أنفهماعينفيللحكماءويل!*شوريالتوسعمقاومةانصار

فتبيدوعجيباعجباالشعببهلىاأصنعأعودأنلىاها...:يهوهقال".(5:22

المقلانيةبمضظهرتولئن.(اt:92اشحيا)!فهمائهفهمويختفىحكمائهحكمة

،الارضعلىلأيهوه"عملبهيتجلىاللىيالثكلدراسةبغيةالملكيةعهدبداياتمنلى

بالايمانالمنادينطليمةفي،السياسيالصميدعلى،اسحاقكاناموارثعهدففي

حججابوصفهالا،الحكماءتقديراترفضيتتضياللىيالايمان،ب!وهاثرو!غر

.الملويبال!سيدالثقةضألةعلىاشاراتباعتبارهابل،ومحاكمات

.1(المزاعير"و((*مث!،)و"أ!حة))اسفارفينمواالفكرةهلىهتزدادثم

ائيلي،الاصس!jfفيينموبدأالان!انيالمقلانهويبدوفيماذلكومرجع

هذهلثؤونعلىيحكمانفيهلهانيتخيل،النفوذمنصعيدالنفسهويحتجز

الحالهلىهمحاربةالضروريمنانالتوراةمؤلفوفوجد،الخاصةبقواهالارض

*فرا!الىتقودقدالتىالكبرياءمحاربةومن،فىاتهفيالعقلمحاربةلا:الفكرية

عطيةالحكمةانباعتبار،العقلهلىانشا!ميدانمنحدواولدلك.استخدامهفي

بينما،الناسأعينامام"يهوه)1ارادةفيهاتتجلىالتيالصورةوانها"يهوه"من

المقلثفراتسدالىالسبيلهوبهالاعمىوالايمان،اماملةوحدهاهىيهوهحكمة

يريناكما)ايضالماجز1و،فرد!اليوميةالحياةوحدهيقودانعنالماجزالثري

مكانهوواينالحكمةتأتىأينمن"يدركانعن(اووبسفرمن28الاصحاحذلك

علىتوكللأ.اليعةفيالكامنةالالهيةالحكمةاصاروحدهيمرتوان"الفهم

اثق.نفسكعينيفيحيهماتكنلا...تمتمدلافهمكوعلى،قلبكبكلالرب

".جاهلهوقلبهعلىالمتكل".(7و3:5،*مثال).؟الشرعنوابمدالرب

واحدةالابينهماولش،حكمتين،نتينممرهناكانذلك.(28:26،لامث!ا

بالايمانالربمنعطيةتاتىالتىتلكسالوحيدةالحقيقيةوالحكمة.حقيقية

بوصاياكلانىعلمنىوممرفةصالحا"ذوقا:ني3القرالتسلسلعكىعلىبه،المسبق

.(111:66،اثد؟ببر)".أمنت
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علمانيتفسيرعنالباحثالجهدهدا،الاغريقةبالضلانيةالاتصالانعلى

.الجدةكلجديدةمضكلاتطرحقد،اليونانيةالحضارةامجادممهالحامل،نلكون

"الحكماء"تخريفاتمنقبلمنيعرفكانماتحدلملأالمالمهذاحكمة"اناذ

الحقائقمنمجموعةغدتبل،للنقددائماالمستحقالسياسيننهذراوالمجائز

اصبحالحينذلكومنذ.الجميعيقبلهامقدماتمنوانطلاقاعقلانياللبرهانالقابلة

وأللاثباتالقابلةغيرالمحطياتمنمجموعةامبح:اخرىصورةالانجيلىللوص

رأيالىيتحولايقينوأخد.باثباتهاأهتمامدونتقلتممطياتمن-الاقلعلى-

الوقتفي،ولكن.لممتسفiجوهرهاعنتكثفالمتوارثةوالافكار،واهممسبق

تفرضهم!اعلىسيماولا،الافكارتلكعلىيحرصوناشخاصهناككاننفسه

الاسلوبفاستعاروا،الوطنىالولاءمعانىمنايضاتحملهماوعلى،اتجاهمنلحياتهم

"فيلون"كانالتنطريالاتجاههذازعيمانالمعروفومن.لتنظيرهاانيونانى

بيناتواكتثاف،الوحيتبريرهمهجعلانهأمرهفيالجديدكانالاسكندراني

المحاكمةويقبل،تستحقاللىيمكانهاللفلسفةيفسح،مستن!اوكان.صحتهتثبت

هاجر""كانتكماالوصتخدم،وتابعثانويلاصمرفةمصدراْة،علىالعلمانية

الايمانعلاقاتمشكلة،مدىأوسععلى،طرحمنأولكانوهكذا."سارة"تخدم

السنين.منألفينطوالبحدهالمالملفلظلتالتيالمثكلةهده،والعقل

حكيمبلفهماتبلغانرببدونتشطعلماليهوديةفالنساكةفلسطيننياما

الثمبىالحوريستطعولم،لهوتقبلألاغريقيللفكرهضممنامب!الاسكندرية

هداحكمة"علىثورانالا-اليهاأشرناالتىالمتأخرةالاسفارئصوصبتأثر-

ماوهدا.الوطنيةالقيموبخيانة،وبلاثراء،بالالحادالمرتبطةالحكمة،"العالم

كلامانصحيح.الوس!ذلكفيالوليدةالاولىالمسيحيةنيعنهالتحب!اقصىنجد

لمكلهذلكولكن،وبراهيناشاراتكانتمحجزاتهوان،وحجاجانقاشاكانيسوع

الفريسيينودفع،)16(امياهلفزا؟المممدانيوحنا"فيهوجابل،احدايقنع

ناكما.)02(منافقزائفموقفالى-يقنحهملمولكنهأدهشهموقد-والكنة

،ظاهرهفيالمتناقضطابمهمالان،للمجبمصدراكاناوشخصيتهيسوععمل

وغيرالمثرو!غيربالابمانالامنهمنجىفلا،عثرةحجركان،اللاعقلانيحلابعهما

الىيسوعوجههاالتىالشبرةالكلمةفيالوضوح!للواضحانجدهوهدا.المقلآئ

له:وتالللاميد.مناثنينارصللميح0باعمالالجنفيصعفلمايوحنااما)-91

.(3و11:2،شانبيل)"أخر3لظرامالاليموانت

قلألليئ:،يملموهوالنمبونيوخالكهنةل!صاءاليهشدمالهيكلالىجاءولما-02

ة!اسالكمايضاوانا:لهموتاليوعفاصاب)اللطانمدااعط!ومنهدالفيل!طانبأي

كانت:ابنمنبوحناصودية.هلاافعلسلطانبايابضااناممافولعنهاليقلتمفانواحدة

دؤمنوالمللمارالنايتولالماشظاان:قانليئانفهمفيففكرواأالناسشامالماء.ن

:وتالوايوعفاجابوا،نبيالبميحمندبوصالانالئبنغاتانسمنفلناوان،به

الرصية""اترجتمنهناالنحوبةالاضاء:المترجم)(27-21:23،قى).،نململا

.(للانحيل
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طوبى.منتTاتوميارايتنيلأنك":فيهايؤنبه،الموتمنقيامهبحد،aاتوم"

ذلكقبلكانالمسيحولكن،(02:92،ووحئاانجيل0"يرواولممنوا2للدين

لمانتؤمنون1،":الناسلدىالبيناتالىالحاجةهذهقدصدمتهطويلبوقت

الاتجاههذانيبميدافيوغل"بولى"اما.(8؟:4روحئا)"أوعجائبأياتتروا

منومزامرهالقديمالمهداسفارفيبماالتدكرالىويعود،"يوحنا"يمثلهاللىي

مكتوب":ائلاقايتابعوهوكلهذلكمتبنيا،الفهماءوفهمالحكماءبحكمةتنديد

مباحثاينأالكاتبأين1الحكيمأين.الفهماءفهموارفضالحكماءحكمةسأبيد

...جهالةولليونانيينعثرةلليهود،مصلوبابالمسيحنكرزنحن...أالدهرهذا

أتيتاللهبشهادةلكممنادياالاخوةأيهااليكماتيتلما...الناصمناحكماللهجهالة

بل،المقنعالحكمةبكلاميكونالموكرازتي-للامى...والحكمةالكلامبسموليى

ارسض))."اللهبقوةبلالناسبحكمةايمانكميكونلالكى،والقوةالروحببرهان

.(!-و!أا:2،2وه23و2و.01:91امورنثييند*ولى

سماتمنيمثلانهوماوالجديدالقديمالعهدينفي،يصحلاانهقيلولقد

وحىمصدركاناللىياليونانىالتاريخمقولاتنطبقان،خاصةعبريةتاريخية

خاصة،بصورة،يقولونالرأيهذاواصحاب.الحديثةوالفلسفة)21(القنوصية

عنيختلفلابدورههذاوان،الفَهمعنمتميزاشيئالشىالمبريينلدىالايمانان

احدى-افلاطونعندكانكما-ولشى،ومحرفةفهمفالايمان،والحياةألعمل

ذلك،معومنناصحة،منيخلولاالرأيهذاانالمؤكدومن.للميرفةالدنياالصور

المحاكمةاننجد،القديمالمهديجتازكاملتيارفيالاقلوعلىالجدَيدالمهدفي

الله،لمعرفةأي،العالملحقيقةالمميقالكنهلمقاربةابداملائمةغيرتعتبرالانسانية

بتجربةالمكتسبالالوهيةحدسمعجذريةبصورةيتفآرضالثريالمقلوان

ياعنغريبةاوبرهانلكلسابقة،الوصفعلىمنيحةمباشرةتجربة،انيةحميمة

وارادته.اللهوجودمعالحميمبالالتقاءالثمورتتنح،برهان

الثانيالقرنمنالثانيالنصفمنلىاخرىمرةالظهورالىعادالتحولانعلى

واعاد!ا،"فيلون"طرحهاكماالمثكلةالىالمسيحيونالفقهاءرجعاذ،للميلاد

التىالافكارفيوتولعوا،المسيحيةالمقيدةهيكلِفالافييقيةالفِلسفةادخال

البرهانوبينبالوصا،يمانبينالحلاقاَتحولالاسكندرألىالحكيمذلكطرحها

القولرفضوا،ترتوليآنَ"يمثلهم،ياءالف!هؤلاءمنبمضاانصحيح.نىالعقلإ3

-ذيWلأرلطوتمسا":"ترتوليان"يقول.بهالموحىالمعطىعلىعقلانيبرهانبأي

نج!الزئبقى،الهدموعلىالبناءعلىبالواءالقادرالجدل،الجدل(الهراطقة)عتم

توجدمشتر!لةصلةأية..محاكماتهفيالمرنغير،تخميناتهنيالمدوانى،قضاياه

اولئكجهنمالىوليذهبأ..والكنيسة"الاكاديميا"بين،والقدسأثينةبين

نحننما.جدليةومسيحيةافلاطونيةومسيحيةزينونيةمسيحيةاصطنعواالذين

انزعةعنكحبيرا،Gnosticismeلكلمةترجمةاملمةهدهالعربيةاللنةمجمعتجل-21

.)المترجم(.الرب!انيةالاصراركنهادراكصت!دفةالاولىالمبحبةفيظهرتاليالفلفية
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بمدتنقيبأيالىولا،يسوعالميحنلناانبحدللممرفةثرهايالىبحبة

ويقول."أخرشءبأيالايمانالىبحاجةفلسنامؤمنيندمناما...ألانجيل

...محقولغيرلانهكلياايمانابذلكنؤمنانعلينا":وانبماثه"الربابن"موتعن

المسيحييناللاهوتيينهؤ،ءمنالكبرىالاكثريةانعلى."مستحيل،نهمؤكدانه

يكئفانبوسمهلأن،يتدخا،انمن-بأخراوبثكل-للمقلبدلاانهيرونكانوا

انتصرتوهكذا.الوحىمضمونعلىاضافيادليلايقدموان،بهايوحلمحقائقعن

الموحىبالمحطىعليهالمقلانىالتدليلاستحالةوان،ممقولالوحيىانفكرةتدريجيا

يأتونمانصدقوانالوحىهداحَملةبالرسلنثقآنالممقولمنتجحلذاتهبه

فىوحتى،الماديةالممرفةفيالسنا.محمدقبلي"اغبطين))بقولهماهذ.."

ألناأقاطعدليلصحتهاعلىيقوماندونالقضايابمضبحقيقةتسلم،افلفةا

قطأنرهالموبلدانمدنعنيحدثونناالذينكالمسافرينcالرواةبحضبأقوالنثق

يستطيمونفالمسيحيون،شبهةموضعالمانويينلدىالممرفةمصادركانتولئن

للثقة.أهلولأنهماتاريخياثابتانلأنهماالقديمالمهدوعلىا،نجيلعلىالاعتماد

القرونصيحيةفيالغَلبةلهكانتالذيالعقلانىالتيارهو،مجملةبصورة،هذا

والخامس،الرابعالقرنينفقهاءكبارلدىسوريافيجليانراهتياروهو.الا!لى

سنواتمنذ"أندريتور"أثبتالذين،"فمِلويهيبين)!و،(افريم"و""-أفرعات

الحين،ذلكومندالتيار،هذافينجدو-لذلك.ن3القرعفتئالمباشرغيراثرهمطويلة

محمد.لدىأساسيةتبدوالتي،للايمانr()2"الذهنوية«والعقلانيةالفكرةْنلك

الاولويةهذه)الايماناولويةاناذ،اخرىمرةتتقلبانتلبثلاالايةولكن

المنظارهذا،"ترتوليان"طريقةعلىالشعبيةالتقوىمنظارفيطبيميةتبدوالتى

محاكماتكلمنؤضمهمبحكمالحذرين،للمستضحفينالضمنيةاللاهوتيةهواللىي

صميدعلى-فتظرغيردعماتلقى(القصدحسنةكانتولووالفكرينانعلماء

ألافلاطوئية"منالمستوحاةالصوفيةاللاهوتيةلدى-نفسهاالفكريةالكرامة

احياناتراتجمتوأن،المصورمرعلىحيةتظلالتىالنزعةهذه،"الجديدة

فىلهمامطورةصياغةاولوجدتوالتى،اخرىاحياناصفائهاغيرعلىوقسرت

باللهثقةمن،الايمانيتحولالنزعةهدهفبتأثير.السادسالقرنمطلعفيالمشرق

يبلفها"حانيةرلاهوتية"حالةالى،المقليكشة"،التيللحقائقاراديولاءاو

معرفةالىويرتقيالتأملىهداخلالباللهيخساذ،الصوفىبالتأملالانسان

وهلىاه.تقدمهانالاخرىالمناهج.دستطيعبماقياسهاالىسبيللا،علوية،مفارقة

الكثرينلدىبمدنيمابهانلتقى،عقليةمحاكمةغيرمنالايمانأولويةفكرة،الفكرة

ومثال.اخرىمؤثراتمناوالمصدرهدامناستقوهاسواء،المسيحيينالملماء"ن

لدىنجدهاثم.سوربافي،الئامنالقرنبدايةفي،"الدمشقىيوحنا"هؤلاء

الاولىالصفحماتفياترحناهالديللقياسوفقا)Intellectualisteلكلمةلرجمة-22

مصانيها(احدنج!)Inteffectuelلكللمةترجمة!ذمنى"كلعةتبقىبينما(الكنابصدا.ن

.(اثرجم)
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يكونصورة،والايمانالمقلبينللحلاقاتكاملةصورةيصوغونيناللى.أللاتينيين

بهايسلمالتىأرالاصكنهعنالجزئىالكشفمهمتهوتكونالتابعدورفيهاللمقل

توما"جاءأUاحتى.محيد!للعلىأولويةالايمانلهداتكونبينما،ا،يمان

أقرباصبحت،الواسعبنفوذهالفكرةهدهيؤيد،عثرالثالثالقرنفي،"الاكوينى

غيراللهصفاتأن"توماالقديىيقول.نهائيةحقيقةالكنيةفيتكونانالى

المخلوقاتمنيرقىحين،الطبيمىالمقليستطيمهالابطريقةالايمانبهايحي!المرئية

الحقلبواسطةالابؤمنأنحقايخردلماوالمرءرفضاذا،مثلا"."الخالقالى

."ا،يمانقدرمنيح!المقلادخالفان،الانسانى

عقلانيةوهى.الصخركأنهاصلبةنية2الحعلاكأابقرتبدو،هذامقابلةفي

تقومبل،الاغريقية3!ت!تيةهوبحتؤمباشرةربطهاالصوابمنانيبدولا

محمدعليهمثارالدينقريثىفتجار.اميونبهيتصفالذيالفكريالموقفاطار؟ب

تمثلهىولافيهانبللا،مسكينة،ساذجةول!نهلأغع!ئ!ة،عقلانيينايضاهمكانوا

اليه،ينتسبونالديالمجتمعوكان.اليونانيةالفلسفةحالكانكطمتكاملةنظرية

.والطقوسبا،ساطيرفقيرا،يومذاتلاستكشافهاالجهديبدلأنتستحقلالباب

ببدوفيمابحضهم!لانوان)الطبيحةفوقكائناتوجوديقرضونكانواانهمطبيمى

المرئيين،غيرالثرمنفصائلمناكثرتكئلمالكائناتهذهومن(فيلكل!

صورةفيتفييركبيريحدثلاهلىاوكان.قليلاالا1Uقوتفوقلابقوىيتمتحونيناللى

هلىهتناقضاتيستفلانذلكمعيستطيع،والديالطبيمةلقوانينالخاضعالانسان

المدينةانيبدوالتيالصحراءانسانيةهى،قبليةانسانية:وثفراتهاالقوانين

فهو،وعجزهقواهقياسعلىتماماالانسانفيهاويبدو،تأكيدازادتهاقدالتاجرة

.51وجدوقوتهوتقدير،ثاره3منالتوثقيتطيعبماالاللايمانصتعدالبى

وحبىوهو،النبيلةالتوحيديالوحيصورةيطرحمحمدكان،ذلكمقابلفي

صلتهوجاهةمنعليهيفىءماالىبالاضافة،الدحضعلىمنيما،عقلانيامحقولايراه

يمتح،وكان.والحلماءوالكتب،والكتابةالثقافةبدنيا،المتمدنةالكبرىبالدول

كانالتي،والمسيحيةاليهوديةعنالمتدافمةرWلاlينبوعمن،الوحيهذاعندفاعا

بالطبعانهعلى،الفهىبالنقلمساممهالىوصلتوالتى،علماؤهمايستخدمها

رسالتهعقلانيةعلىلهمليبرهن،تفكيرهموبأسلوببلفتهممحارضيهعلىيرد!لان

وعلى،وحدانيتهوعلىاللهجبروتعلى-جوهريةبصورة-اي،جدواهاوعلى

المكيينعقلانيةمقابلفي،انهأي.عربىكرسولهوينقلهالذيالوحىصدق

قلبفىالمكنونالصراعاما.المتمدنةعقلانيتهيطرحكان،المتخلفة،الجاهلية

عقلانيةانالىهذا.عنهغريبافكاننظرتهمنهاجحلالتىالمسيحيةاليهوديةالنظرة

أليهوديةوعقلانية،اليهالكناضاقرب،السوريةالكنيسةلدىالمسيحىالتفكير

ذلكففى.يظهرفلاالصراعهدابقاياعلىتفطيانكانتا،بهااتصالعلى-لانالتى

بقوتهالمحتف!الهيكلوجهفيأوالمظفرةالكنيةوجهفي،يرفعاحديكنلمالحين

القرونفيالانبماثالىعادتالتيالصافيةالارسططاليةلواء،انهزمولوالفكرية

منهضمهيستطيحانكاناماكلتمثلاقدكلاهماوالممبدالكنيةكانتاذبمالتالية
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الرسالةعلىكأمينينلا،للناسنفسيهماليقدمايستخدمانهواخذا،المقلانية

الخادمةهىالفلسفةفكانت.وللحلمللحقلكممثلينايضابل،فحسبا؟)يية

غرابةفلا.شأنهومنجمالهمنتحلىانومهمتها،الوصسيدهابركابالمربوطة

ضألةعلىمحيطهتفكيرلضحالةالكارهوهو-المكىالتاجرمحمديكونانفياذن

المتمدنينعالممنا!تيةالمقدسة-الكتببسحروالمفتتن،الثخصىالملمىزاده

كبديللمواطنيهوقدمها،هذهالمثتركةالمدنتةرسالةفيالتناقضيرلم-والملماء

وعقلانى.محقول،لجهالتهموحيد

المقدسةالكتبفيمنهبكثيرأعلىن7القرفيالعقلمكانانلنايصحوهكذا

والمسيحية.اليهودية

منالاللامنييزعمهلماتفسيرافيهايجدانبمضهمحاولاخرىوناحية

01القضا-ورالقدفىنية2القراليظيريةهى،سماليةالرنموعليمنافلثيجع

،الانسانتلىعلصالاسب!فىدصلاالسورنييات2جانبالى،ن2القرفيانرالحق

بمضاحياناشانهامنتخففكانتوان،الجبريةعنتتحدثحداثةاكثرنصوصا

الجاهية،الحقيدةجبريةعبىنجورالردمحمدطريقةكانتانماهذهانوالواقع.انشىء

تفرضالتىالحمياءالقدرقوانينبرتجحانوالقالْلةالمربىالوس!فيذاكاذالمنثرة

قوانينفيالحتميةلفكرةاولىصورةهىوالتى،مماا؟لهةوعلىالثرعلىنفسها

علىيمكنالتىتلك،فالقدر-لاهـابجبروتعنيستحيضكانانمافهو.الطبيمة

جاءانمانصوصمناليهأشرتماانالواضحومن.وتستمطفترجىانا،قل

وقتفي-عليهكانفلقد.المختلفةللظروتوفقامختلفا،بعضعنبمضهصتقلا

كانوااناسلدىالكفرعىالاصراريفسروان،ا،يمانعلىالناسيشجعان-واحد

يحدوان،لهواجلالاللهمنخوتفيالجميعيجعلوان،واذكياءمحترمينيبدون

القويةالبسيطةالمطالبهدهعلى.العقاببشديدالاعداءويتوعدبالثوابالمؤمنين

حديثلديهوالجبريةالقدريةحديثيكنلمولذلك.محمدافكارتدور!دانت

المميقالرجلحديثكانبل،العقلانىبالجدلوالمتمرسالمتحذلقاللاهوتى

.ونضالعملرجلنفسهالوقتنج!هووالدي،المطلقةا،لهيةبالقوةالمقتنع،الايمان

كمحصلةا،رضيةالاحداثيمتبر-"وصفهفي(،غربم)\أحسنكما-كانولدلك

.،مماوالانانيةالسماويةالاعمال،ثار

المخففةتلك،والقدرالقضاءفكرةانعلىالتدليلهوهناحديثىنجمايهمنىوما

المقيدةلتعيقابداتكنلم،اخرىآياتفييناقضهاماتجدوالتى،وهناكهنا

بينكالعدلفضائلالىالمؤمنيدعوالقوآنكانفاذا.المملعلىالحثعننية2القر

الىوالاحسانبالوالدينالبروالى،والاستقامةوالتمففالعهودواحترامالناس

يمترتانهيعنىذلكانالواضحفمن،المسافرينواطمامواليتاصالقربىذوي

هناكانبل.*قلعلىالظاهرفيولو،اللاعملاوالحملحريةمنبقدرللانسان

ينصح،ذاتهمافيوالبربالتقوىلهاعلاقةلا،ا،جتماعيالنشا!وجوهمنبمضا

فالتجارة.الطبيعيةالحياةأمورمنويعتبرهابهايسمحالاقلعلىاون2القربها

تأكلوالامنوا2يناللىايهايا":طبيصكنا!عنهاالحديثيتكررمثلاالئعريفة
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واذا.(9؟،مئسه)"منكمتراضطنتجارةتكونانالا،بالباطلبينكم)موالكم

سيماولا،اللهصنعمالجلالكأمثلةالمواضعمنكثرفيتمجدالارضثماركانت

والرعاةللزأرعينتثمجيمابالضرورةيمنىفدلك،)23(والمراعىوالفاكهةالجوب

أليست،المقدسالجهادالىوالدعوات.الالهيةالعطاياهذهمناصتزادةالمملعلى

المدواماموبالصلابةبالثجاعةن2القريوصألاأالعملمنخر7نوععلىحثا

م!حس،سورة)"ا،علونوانتمالسلمالىوتدعواتهنوافلا"أالممركةفي!الصمود

جوهريعاملوانها،فحلاويقدمها،المحونةبتقديميمداللهانوصحيح.(35

انسانية.وسائلمنيديهبينبمايكافحانمنابداالانسانتمفىلاولكنها،النصرفي

فضلامناداووداتيناولقد":عملهفي،الحدادالرسول،داوداللهيمينكيفانظر

"السردفيوقدريابغاتاعملان،الحديدلهوألئا-والطيرممهبياوجباليا-

.(11و01،سيا)

القرأنفيانوصحيح.اللهلحونانتظاراللقموددعوةأيةنجدلاهذا-للفي

وان،زائليرابمنتمثلهوماالدنياالجاةمتاعفتنةمنتحذرعديدةيات1

الشؤونعنالابتعادوالىالزهدالىدعوة!ياتهذهفيرأواالمتاخرينالصوفيين

بعضيكونانيشبمدلاانهكما،اللهعنالبحثالىبكليت!موا،نصرافالدنيوية

النصوصهلىهتكوناناوالاستنتاجهذامثلالىانتهواقدأنفسهمالرسولمماصري

محمد.لدىكذلكتكنلمانهاالمؤ!ددولكن،السابقةنزعاتهمتلكمجاءتقد

حضيمنيانما،ثانويعرضالدنياهذهاثمياءانوعلى،إللهقوةعلىفالبرهان

ويمني،الثخصىالنجاحهمومفوقللجماعةالفحالالولاءيضعواانعلىالمؤمنين

بالانضمامالكافرينواقناع،التضامنهذامثليدعمهالذيالنصربحتميةاقناعهم

علىساطعدليلبالن!ثا!الزاخرةالرسولوحياة.يقاوملاالذيالتيارهذاانى

LS،انه iiiاللة،قوةعلىوالتوكلالاستسلامالىالنزوعبمضاحياناخامرهقدن

ن،2القرفي،نفسهاللهانبل.عليهصيحاتغلببلالاغراءلهذاق!يخضعلمفهو

اكسب،بَثر:يمني،"...قل""...اقرا":بالمملالامينخادمهيأمر

علىاعملواقوميا"يؤمنون،للذينيقولانيأمرهوهو.الافكاركحر،الانصار

.(121،هكلدو-لدلك.93،الزمر)"تملمونففسو،عاملانى،عكانتطَم

الت!يم،)"عليهمواغل!والمنافقينالكفارجاهدالنبىايهايا\)يحاربهمانويأمره

الجلىفمن،مسماهنجاحفيعليهوالتوكلبربهالثقةالىدعوتهتكررتولئن،(9

.)؟2(والقعودالتواكلالىخادمهيدعوالربانابدايمنى،هذاان

شقا،الارضضققنائم،صباالماءصببناانا.طحامهالىالانانف!لينظر":ثلا-23

مممتاعا،وابوفاكهة،غلباوحدانئ،ونخلاوزيتونا،وففبهاوعباجافيهافألا

.(22-،2،بمسورة)"ولانمامكم

واقععلىالمطمينايقا!فيبهيردورلهكانكتاببالتفصيلكناولهاالحتيقةهده-(2

،القاهرةطع)؟غبرممكقدمولمازاالل!ونتاخرلماذا":ارصلانئكيبكتابمو،الهصر

صع،صورهامختلفعلى"الممل"كلمةفيهاوردتاتىبا،ياتاشض!،دويخه،(.ء1(13
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علىحتماالمسلميندفحتقدوالقدربالقضاءالمتملقةا؟ياتبأنسلمناانناولو

اليهوديةفيزفكى،الت-جةب!زرهنأ-ذانيقتضينافالمنطق،الجبرإ"طريق

وقربانه،هابيلالىالربنظر":النصوصببمضسريحاةلنشثهد.والمسيحية

(:ليالوه)قال".(وه((،اللن!و-ىسفر)"ينظرلموقربانهقايينالىولكن

قلبالربسُدد".(!ا:33،ا!خروج)(،ارحممنوارحمأترأفمنعلىأترأف

:!،الخروج)"موسىالربكلمكما(وهارونلموسىالهمايسمعفليمفرعون

التىهىالاقوالهذهفمثل(01:اوا،07وو.01:122ايضاراجع.12

بصورةاما.الطيببالعملاللهلمرضاةابتفاءالجهدعلىتثجعلاانمنطقيارفترض

الىينتهياداموصاحبفان،اجلهاومنالحياةهذهفيالمملصعيهدعلى،عامة

الربيبنلمان":مشهورةجميلةترنيمةفي،البثريالجهدجدوىبمدمالقول

.الحارسيسهرفباطلاالمدينةالربيحفطلمان.البناؤونيتحبفباطلاالبيت

"الاتعابخبزكلين2،الجلوسمؤحضرين،القيامالىتبكرواانلكمهور(طل

.(2او:271اثرءور)

الذينالمختارين"عنيتحدثالخلاصصعيدعلىنراهعشىشأنوكذلك

الثخصيالطمابعبذلكمؤكدا،(.؟:13!قصانجيل)"الرباختارهم

القضاءفكرةعلىالالحاحأشديلحبمده"لسلىش"وجاء.الاختيارلهذاوالجبري

ابنهصورةمشابهينليكونوافعينهملبقفمرفهمسبقالذينلان":هذهرالقدر

ايضا،بررهمة،ؤلاءدعاهموالذين،ايضادعاهمفهؤلاءفحينهمسبقوالذين...

.(02و8:92،د!صمةاهلالىالرسالة)ايضامجدهمفهؤلاءبررهموالذين

-1ثراوخيرافملاولابحديولدالموهمالانه":عشوواخيهيمقوبعنويقول

لهاقيليدعو--الذيمنبلالاعمالمنليىالاختيارحصباللهقصةيثبتلكى

وأبغضتيمقوبأحببت.مكتوبهوكما،للصغيرنستمبدالكبيران(لأمهماا

اجلهاومنالدنياهذهفيالعملث!ناما0(13-11:!،رومببة)"عشو

لا":والثخصيةالشمريةبقيمتهرائع،مثهورنصمنبحضانوردانفيكفي

الىانظروا...تلبسونبمالأجسادكمولا،تثربونوبماتأكلونبمالحياتكمتهتموا

السماويوابوكم،مخازنالىتجفعولاتحصدولاتزرعلاانها.السماءطيور

زنابقتأملوا؟باللباستهتمونولماذا..؟.منهاافضلبالحريأنتمألستم.)قوتها

مجده!دلفيسليمانولاانهلكمأقولولكن،تفزلولاتتمبلا،تنموكيفانحقل

.(92-625،متىانجيل)"00متها.كواحدةيلبسكان

اليهوديةعلىتهيمنالمطلقةالجبريةبأنالقولالىلي"دتلا،بالطبع،كلههذا

الىناميةنزعةونجدتلو،أنهعلىللبرهانتكنيالنصوصهذهولكن.الميحيةاو

المصلحموقفهلىاكانكدلك."الانجيلجبربة"بمىانبمكلنبما-اناأفعلكما-ذلكضارنة

المد!لالايرفونلاالديناوئكضلالهنؤكدانالواجبومن.غيرهوكثرينعدهمحمدالاطماستب!

مماييداaمعاعدمنا!لثرن7القرنموصيحملونالمحدثينالاللاممفكريانيزعمونثمالاللامعن

.والقدرللقفاءالاشلامضدلمونفهم
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موقفها،تبررمصادرعلىالدينينلهذينالممَدسةالكتبنيلعثرتعمل،لاوالالجبرية

.الاسلامفيمثيلتها-تفقلماذا-تاوي

للمقلانيةا؟خرالحدوهذا،السحرعلىن3القرنينمثراناذننستطيعفهل

الرأسمالية؟الىتقودالتياوالرأسماليةالاقتصادية

السحرية.الاعمالبواقعيسلم!لانومحمد،السحرعنيتحدثالقرأن،نعم

خصومهانبل.عصرهفيالصائعةبالفكرةالقولالايفحليكنلم!ذافيولكنه

التىرعداتهيفسرونهكدا.ساحربأنهيتهمونه،مكةفيا،وثانعبدة،انفسهم

ولا،بالسحراتهمواالسابقينالرسلكلومثله.السماءمنالوحىخلالهاخلقى

معجزاتمنبالخوارقيامتلاءيلاكثرمحجزاتهممنبسبب)25(،وعيسىموسىسيما

فهم،المؤمنينغيريخملنكماسحريةقوةمنحقد!خرهومحمد-دانفاذا.محمد

السحر.ظواهرمناخرىظاهرةا،ذلكفييرواأق

عقلانية.روحعنيصدرتفسير،محمدممارضىلدى،الواقعنيوهلىأ

ذووانجاسالايمارسهانيستطيعلا،مدهشةآثارذوفناوعلملديهمفالسحر

يمارسكانولحله.ذلكمناكثرثىءولا،فحسبذلكولكنه.أستثنائيةمحارف

ذلكبرغماحديكنلموالتى،الكائناتمنالمرئيةغيرالفئةهذه،الجنبمعونة

الوصالجاهليونردفاذا.محسوسةأفمالهاظواهروكانت،وجودهافييشك

بذلككانوافانما،السحريةا،عمالصفالىالسابقينألرسلومعجزاتالمحمدي

الماديةالقوىصشوىالىبر!اوينزلون،طبيحيةثبهاوطبيميةاسبابالىءبزونها

دونالبثر،منقليلاا،ء)ىالكائناتوبمضالبثربمضيملكهاالتيا،ستثنائيةاو

.والقدرالطبيحةلقوانينخاضمةمثلهمانهاذلكينفيان

نالاقناعهميسصنراهولذلك.التفصيربهذامثلهميأخذمحمدانوظاهر

عندمنهيانما،بهاقامواالتىوالمعجزات،لهالسابقينالرسلووحىوحيه

تجري،عظيماساحراكانالذيفسليمان.اللهباذنتمتقدالاقلعلىهياوألله

اما0)26(اللهبففلالاذلثالهيكنلم،خدمتهفيالثياطينوتمملبأمرهألريح

)28(،باللمنةبل،)27(بالاخفاقعليهمفمحكوماللهارادةبفيريعملونالذينالسحرة

بينلماعصدقااليياللهرلولانياصانيلبنييا:مريمبنعيىقالواز"-25

صرمداتالواب!البيناتجاءممفلما،احمداسمهبحديمنياسبرصولوشرااتوراةمنبدي

قخلقواذعليهك...نحمتياذكرمزيمبريمىيااللهقالاذ}.(6،الصفسورة)اaبين

واذ،باذنيوالابرصالاكمهءوتجرىذشباطيرافمتكونفيهافتهنفخ،بماذنىاليركهيئةالطينمن

هداانمن!لمكفرواالدينفقالبالبياتجْتهمادعنئهاسرائيلبنىكففتواذباذني،المرتىتشرج

.(011،الماندة)"صبينلحرأ،

ومن...بأمرهكلجريعاصفةالريحولليمان...وعلماصكمامميا3وكلا"-26

.(82و81و97،الانبياء)"ذلكدونعملاويعملونلهيضرصونمنالياطين

TV-"(66،طهصورة)"اتىحيثالاحريفلحولا،لحركيدفعلواماان.

TA-"بهشرواعاولنى...الحرانسيملمونكفرواالئياطينولكلئسليمان!لفروما

.(ا2!،البقرة)9يملمونكانوالو3اصة
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وحتى.)02(سحرمنعملوامااللهويبطل،)92(اللهبهيأذنالذيالسحريفلهم

يموذاناللهفيحلمه،ضدهتوجهالتىالرقىأذىمنخيةنييبدونفهالرسول

الله.لار(دةلخضمهولكنه،السحرلنكلرلامحمداانثرىوهكذا.)31(منهابه

للرأسماليةعدواالسحريجمللذي?ما،ألواقعني،اذ.هاعةنقطةوهده

المصوراوروبافي)القفاءفيأصتخدموقد،لانه!لذلكانه1ويبر""ماك!ئظرفي

بصد.فيماسنرىكما،القانونتحقيلدونيحول،الهيأحكمابوصفه(الوسطى

نم!علىجح!هما،وا،قتصادالتقنية"تنميط"يفترض،اخرىجهةسن،ولانه

الحديدالسكةومدالمصانعبمضالاءعلىالحرةاعترضالصينففى.واحد

تقبرحيث،الهندوني.الارواحستزعجلانهاواالضابوالفاباتالجبالبمضفي

وينالمختلفةالطوائفعمالبيناحيائاذلكيحول،تلكلدىرجماالطائفةهذه

يأتيالتيالامثلةهلىه!لانتوان،مؤقتاالفكرةهلىهفلنقبل.واحدمشفلفيالحمل

الحلاقاتبأنللاعتقادسبيلهناكوكان.فحسبل!حريةتبدولا"ويبر"ماكسبها

منانولنقل.بهيقولمماتمقيدااكثرهىالاقتصاديةالحقلانيةوبينالسحرب!

منالاستزادةدونعائقاالاحوالبعضفيتكونقدالسحريهالاعتباراتانالوَاضح

بالحرفونيمترالجميعوكان،كذلكالامركاقأذا،ولكن.الاقتصاد"عقلانية"

خطوةيمثلللدينالحرهذااخضاعانيتكلرأنيستطيعفمن،حقيقى!دواقع

عصأه،القديرالقوي،اللهالىيتوجهوااقالبثريستطيعفبالدينأتقدمية

ندحئان"أخلواجبعنكانولذلك.!لتقنيةالمصاعبوممها،السحرمكايدبطل

ثلالهاو!/ثيمتين،والمسيحيةاليمهوديةبالتثناء"ةيقولحين"ويبر\)يزعمهما

علىمريحةحواباأعلندينمنهنألكلي!،(اليابانفيواحدةمنها)الرقفي

.الاسلامئسىقد"ويبر"ان0"ألسحر

والمسيحيةاليهو!يةالمقديةالكتب/فبالحبرعاى3المعلنةالحرب"انذلك

بالقيمةوصبلدئهاالسحريةللتقنيهاعتر؟فوانها.ن7القرموقفتماماتماثمل

المملطنجاحيأذنلااويأذنقدفالله.اللهارادةحدودضمنولكق،رالجدوى

المزمورفقلدانوسمناوني.(لتقنىالمملبنجاحيأذنلاأويأذنكما،السحري

فباطلا،أقحىالىالمصاالربيحوللمانفنقول،قليلقبلبهأسشهدنااللىي

...ألاحرونيتمب

الىغميغم!يحولونالممريينالسحرةانيقولالخروجسفرانوالوأقع

يبتلعوهو،اقوىألرببا؟نهارونعصامنيخرجاللىيالثعبانومن،ثصابين

يقالانيمكنانهايضاوحق.(12-7:8،الضوج)امصرائيلاعداءعصى

ماوبطلالحقفوفع،يافمكونمادلقفسفاذا،عصاكألقانموصالىواوحينا26-5

(.A11وV11،الاعرافما)"يمملونءانوا

ابضاراجع-81يونى)"سيبلهاللهان،الوبهخثمماانموصقال03-5

.(بمدهاوما؟،،الثحراءصورة

ماشرش،الفلقبرباموذقل":وكدلك."الرجيمائيطانمنباللهاعوذ"-31

.(الفلقلورة)،الصقدفيالقائاتثرومن...خلق
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الصد،سفر)"ملحونتلحنهوالذيمباركتباركهيn":(مؤابساحر)("بلمام(ا

الىوجههالوهلىا"بلمام"لعنةابطاليستطيعلنانهالربيجدثم(6:؟2

علىيجبرهواناصائيللمنمنيمنمهانالاحيلةمنلنفسهيجدفلا،أسرائيل

:محوهالىلبيللالي2اثرذاتالبركةانثم.((؟الى22،ا!د)مباركتها

الثانىأبنهولكن،"عيسو"البكرابنهيباركاناراديموتانقاربالذيفاسحاق

"عيسو"Floفلما،بركتهعلىوحصل""عيسزانهلهوزعمابيهعمىاصتغليمقوب

واخذبمكرجاءهيمقوباخاهاناسحاقاجابهجرىماعلىواحتجالصيدمن

تم.مافيحيلةلهتمدلموان،لهعبيدابذلكاصبحواواخوته"عيو"وان،بر!دته

اسرائيللثعبالرباختياراسطورة،الاقلعلىجزئيا،تقومالخديعةهذه،ءاى

العرافاتعلىالربباسميفضب:"حزتيال"وكذلك.(27،العكوينصفر)

انهلهنالربالسيدفيقول،"كالفراخالناسنفوسيصطدن"اللواتىالساحرات

يكونونفلا"،شمبهابناءسحرفييتخدمنهاالتىومخداتهنولائدهنصصيمزق

مفهولهاأدتقدكانتالسحرعمليةانيعنىوهذا."للصيدايديهـتفيبحد

ناشمبهعلىيحرمينفكلا"يهوه"كانولئن.(بمدهاوما13:17،حزقيال)

ولارقيةيرقىمنولا،ساحرولامتفائلولاعائفولاعرافةيحرفمن"فيهبكون

الحرافونيقتلانيطلبوكان،(اوا18:01،التثئية)"تابحةاوجانايسألمن

وهى،شريرةسلطاتهملانفذلك،(7؟:؟.،اللاويمن)يرجمواوانوالحرة

أفعالهمتسصالساميةاللفاتجميعاندلالةذولامروانه.وناجعةواقميةأذن

."مملا"

اولئكالىثيرفميسى.الشياطينخوارقواقميةتفترضايضاوالاناجيل

.(7؟:12،فنىانجيل)"اللهباصبع"الث!ياطينطردنىمهرواالدين

السامرةفي"سيمون":عملهمايمارسانلاحرينعنتحدثنا"ارسلاع!ميال"و

فى"بولىسرجيوس"الوألىمعكانالذي"باريثوع"و(بمدهاوما8:9!

وكذلك.جدواهاوعدماعماله!ببطلانابداتقولفلا(بعدهاوما13:6)قبرص

اولئك،السحرةبمساوىءتنددالتي،"تيصثاوساداثيائيةالرساله))شأن

-!صئاوليا"نجدولدلك.(6:)3"النسياتويسبونالبيوتيدخلون"الدين

)21:8(."و!لبريتبنارالمتقدةالبحيرةفي"ابديبحدابالسحرةتتوعد"ا!موتبم

ولكنها،فمليةقوىالسحريةالقوىانهىكلههذاوراءالكامنةالفكرةانوظاهر

بمدوهي-الا"لمثيئةخاضحة-بهاالقربىالوثيقة،التقنيةالقوىمثلمثا"،-

.ثريرةقوىعامةبصورة

والىالمحا!دمةالىاستنادااكثر،لنابداكما،اذن،القرآنيةالمقيدة

وهى.الجديدوالحهدالقديمالعهدخلالمنتتجلياناللتينالعقيدتينمنانحقلانية

ذلكمعولكنها،حديحهمابمثلالااقدرواالقضاءعنتتحدثلابمد

اخراوهى.والاجتماعيةالفرديةألحياةفيالناشطالعملعلىجلياحضاتحض

سدسبيلللبثريفسحبما،الالهيةللارادةالسحريةالتقنيةاخضاعفيمثلهما

.الكمالمنمبلفهكانايا،السحرهداعلىالطريق
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ا!موآت-ءبعدالاسلاهية!العقيدة

اقتصاديطريقعلىالاسلامتوجهلم،بالنتيجة،نية2القوالحقيدةكانتاذا

التىالمجتمعاتاتبعتهالذيالطريقعنجذريامختلفاو،الراسماليةلازدهارصهاد

نقليمكنلافهل،والجديدالقديمالعهدينمننهجهااستوحتانهايفترض

ن2القربمدالاسلاميةالعقيدةتطوربأنالقوليصحلاهل؟تاليةمرحلةالىالمسألة

الوجهةأتلكالاسلاموجهالذيهو

نجدلافنحن.بالبطلانيهددهااعتراضيردالسؤالمنالصيفةهذهعلى

،محددةنصوصمجموعةنيمجسدان2القربعدالاسلاميةالمقيدةهدهعنتمبيرا

اما.ن7القربفعل!لما-القولصحاذا-خارجهمنالمجتمععلىسلطانهاتفرض

مدىعلىوكتبتوضمتنصوصنهىالمقيدةهذهعنتمبيراتجدالتيأ)خصوص

الدي،المسلمغيرفانللىلك.طويلاجتماستطورمدىوعلىطويلةتاريخيةحقبة

يمتبر،الىوحىعنصادرةئية2القرغيرالنصوصهذهبأنالاعتقاديستطيعل!

الوعىهلىاعلىنفسهاتفرضكانتوانلهاالمماصرالاجتماعيالوعىعنمادرةانها

ماواقصىالاجتماعيالوسهدالتفسيراداةتصلحلااذنوهى.ذاتهالوقتفي

هذااتجاهاتبمضالقوةمنبمزيددعمتقدتكونانهوأثر!نلهايكونقد

جوانبهاقبلمنرأيناولقد.تفسيرهاينبفىالتىهىالاتجاهاتوهذه.اَلوعي

أعتبارهاقبولبالتالىيستطاعوالتى،القرآنمناستوحيتتكونانيمكنالتي

تقدمانابدايمكنلانية2القرالمناصرهذهانورأينا،بحتاسلاميمنثأذات

اعتبارهيمكنفلانيا3قرلشىماأما.مفترضةاقتصاديةاتجاهاتلايةتفصيرا

ن2القركانمجتمعقلبفيفماقدبوصفهأي،صتاخر،بمديكحكما،اسلاميا

سمةصالجبريةان،بمضهميريدكما،افترضنااذأ:ذلكمثال.المقدس!لتابه

كانت،ئطجبريةكانتانماانهايثبتثىءفلا،ن2القربعدا،سلاميةالمقيدةهذه

تثجحنصوصان3القرفينجدان-رأيناكما-أليسيرمنلانذلك.4اللامب

هداايضاورأينا،سواءحدعلى،ا،ختيارحريةتثجعواخرىالجبريةالنزعة

الافتراضسبيلعلىقلنالو،وبالتالى.والمسيحيةاليهوديةكتبفيثفسهالازدواج
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فمن،ظاهرةجبريةسماتاكتسبت-الاخرييندون-الحقائدمذهاحدىان

.شأنايذلكفيلهلشىكدينالاسلامانالواضح

النصوصمنمجموعةفي!،اكتملتقدتكونحقبةتأتيانيحدث،ذلكومع

صفة،اليهااشرناالتيالصفةتلكلهافتصبح،لهاالابقةالحقبةفيتفونت

ذلك-الجديدةالحقبةفي-لهايكونانيمكنوبالتالي،المجتمععنالخروج

فهى،:السئةحالالواقعفيوهذا.الاجتماعىالتطورعلىالخارجىالسلطان

قد،(الميلاديالعاثر)الهجريالثالثالقرنفيمحتمدةمراجعفيدونتوقد

نستطيحفهل.بسواءسواءن1!دالقردينياوصيماواعتبرتالقدسيةاكتسبت

التاسع)والثالثالثانيالقرنينفيتكونتالتىالايديولوجيةعلىنأخذاناذن

؟اكذااوالاتجاههذافيالتاليةالقرونمجتمعتطوروجهتانها(الميلاديينوالعاشر

اسلامية،وبكليت"،،نفهاالايديولوجيةهذهاعتباريمكنلاانهاخرىمرةلنقل

لهاكانوالحديثالسئةجوهرفيالثاعنةالمقيدةانقيللوحتىولكن.فحسب

.عديدةواعتبراتبأوصاتالتحديدواجبنفهالقولهذافان،الحاسماثرها

،عديدةاتجاهاتوتنقلتم!ىالاحاديثمجموعةانالاعتباراتهذهواول

منذاكومرةهذامرةتؤيدنصوصافيهانجدمافكثيرا.عددهابقدرومتناقضة

الاسلامى،المالمتاريخمدىعلىبالفملذلكايتخدمولقد،المتمارضةألاراء

فتأمل،والتأويلالتفسيرعملياتكيرااتسمتان!التنوعهدانتيجةو!لانت

مذاهبوائشأوا،متعارضةاستنتاجاتالىمنهاوانتهواالنصوصتلكالفقهاء

عقائديةسلطةق!يمرتلموالاسلام.عنفمنبينهاالصراعيخللمومدارس

يحترمه،نهائيتفسيراصدارتملك،المسيحيةفيوالبابويةكالمجامع،عليما

الاجتهادباباغبقولقد.الممارسةاوالنظريةنقا!مننقطةثأن،عالجب

عثرالحادي)الهجريالرابعالقرنفي(الممارسةشؤونفيسيماولا)مبدئيا

ولكن،السابقينالائمةبأراءالاخذعلىالاقتصارالمفروضمنواصبح(الميلادي

بتطورتأثرتالمهارسةقضاياؤحتى.،مستمرةظلتالنظريةالقضايامناقشة

تمايشتمختلفةمداهبانذلكمنواهم.عامةبصورةالاجتماعيةوالحياةالمادات

يستثهداناومنهاذاكاوهذأالىينتسباندائمالاصلميمكن،بألتمرار

بصورةظلتمنشقةألاخرونيحتبرهاالتىالمديدةالثيعوحتى.فظالائهباَراء

كانالاسلاميفالمجتمع.ملىاهبهمجانبالىوتمشىالتسامحمنهمتلقىعامة

وكانت.واحدحزبلامتحددة"احزاب"مجتمح،درجةأعلىالىكثرةمجتمع

الشيعاضطهادالىا-جاناوتل!ذاك،وتارةالمذهبهذاتارةتؤيدالمامةالسلطات

نشرمنبمنعهاتكتفياو،الانثقاقفيمفرقةالخطوبالغةلهاتبدوالتي1المتطرفة

نتيجةمنوكانذكرناه،الذيالتعددعلىمبقيةظلتعامةبصورةولكنها.دعوتها

استطاعان،الحكوماتباختلافالمواقفواختلاف،سياسياالاسلاميالمالمتناثر

.اخرىاراضفيالاضطهادأشديلقىكانولواليهايلجأارضايجداناتجاهكل

بصورةممكناذلكظلوان)الواسعللاختيارصبيلايدعلان2القركانواذا

تستطيعمنالاحكامجداضخمةمجموعةيؤلففالحديث(،التفسيرطريقعننسبية
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منتزيدوان،لمواقفهاوتبريرالهامستندافيهاتجدانتحارضاالا!لثرالاتجاهات

لنايحقوبالتالي.والتاويلاتفسيرطريقعن-ايضاهنا-الاستطاعةهذه

تف!يرهيستطاعلااسلاميوس!فياستثفافهيمكنعقائدياتجاه!للاننقولان

افكارمياغةعلىوعاملةلوجودهسابقةالمقدسةالنصوصمنمجموعةبلطان

اختيارهارادهوفلانهمابنصالاتجاههذاالتشهدمافاذا.خارجيةكقوةالناس

ا!!!!ةبحدالاسلاميةفالعقيدةاذن.سواهعلىوففَته

الاجتماعيةالحياة.تصداتجإهإت3عكلِى-رر!.تمِيير،المجتمعتصوغخارجية

بيهييتها.

بمضهناكيكونانيمنعلا،أخرمجتمعكلفيكما،بالطبعهذأانعلى

تنتقلفالعقيدة.تحاصرهالذيالمجتمعوبينالمقيدةبينالتباعد،بحض،ا،بتماد

السابقة،الاجيالفيالاجتماعيةالحياةخلاصةانها.تقليدية،عرفيةبصورة

متماقبةشرائحاز،طعلىالزمنيةالحقبةالىنظرنانحناذا-لناتتراءىولذلك

عددايثروهذا.الخارجيةالقوةمظهر،خداعمنيخلولاالذيالمظهرفي-ضيقة

بله،اليهاالماجلةالاتثارةئستطيعطنانكادلاالتيالممقدةالدقيقةالقضايامن

يخفف،واعيةغيربصورةا!اصرةالحياةيستوحىالذي،فالتفسير.حلها

بدلكاكتسبتالتىالابقة،النصوصوبعض.يمحوهلاولكنهالتباعدذلكمن

وهده.الجديدالوس!معمنسجمةيجعلهاالذيالتفسيرعلىتمتنع(القدسية

ناايضايتطيمونالسلفيينبمضولكن،كتمانهااوتناسيهايمكنالنصوص

بعضانكما،الجديدالمجتمععلىقديمةقوالبفرضمحاولةفييستخدموها

وجهنياخرىنصوصايثهرواانيمكئالمتحنطالرجمىالعقلذويالمصلحين

واقعهفيغالباهووماالقديمالصفاءيزعمونهماالىبالمودةليطالبوهالمجتمع

لا،قبلمنقلناهمابرغم،اننايمنىوهذا.جديدةمقتضياتمعللتلاؤمصتار

الالحاحاقصىعليهالالحاحيجبماومن،المقيدةتأثرمشكلةنتناسىانيسحنا

محضة.اسلاميةينابيععنجداضئيلةنبةفيالاتصدرلاالمقيدةهدهانهو

ناجدايصعبالصحيحةالاحاديثمنقبفةوممه،الاسلامىهووحدهن2فالقر

ا،تجاهاتبعضوذاكهذهالىيضاتوقد،الممادرالمختلفةتلككلعننفرزها

تؤثرظلتالاتجاهاتهلىهبأنالقولصحاذا،المحمديةالمقيدةنيبنيوياالمكنونة

الاسلامجوهرتمتبرإن-سواهادون-تستحقبحيثنسبياءصتقلةبصورة

لييبدو،أثرمنا،تجاهاتلهذه!لانمابقدر،انهعلى.تتغ!لاالتيوثوابته

الك!رممهاضاعتتأثراالمماصربالوص!تأثرتقدتكونالاجدافيهالمثكوكمن

فيه،تؤثرالديالمصربسياقتفسراناحقلدلكوهى.الاصلىطابمها!ق

الاسلامى.بمنثثهاتفرانمن،وعقائدياوئقافيااجتماعيا

الاسلامىالعالمفيتنملمالرأسماليةوكانت،حقعلىويبر""ماكمىكانفلو

فسبب،النمولهلىاالضروريةالمقلانيةمعتتمارضفيهالسائدةالايديولوجيةلان

العوامل!للفيولكن،الاسلامىالدينفيلشى،نفسهالاسلامفيليىاذنذلك
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للمالمالاجتماعيةالحياةجماعنيأي،الايديولوجيةلتلكاساسانلتكوتلتقيالتي

الرقية.صيغتهافيالميحيةذلكفيبما،السابقةالمقائدونج!،الاسلامي

محاربةالاالقصديكنلملوحتى-اجهدامنايستحقلحله،ذلكومع

عاجلةبصورةنئبتان-نقاشدونالناسبقبلهاكثرهاشائمةخاطئةافكار

التمارضبدلكالوسطىالقرونخلالتتسملمالقرأنبمدالاسلاميةالعقيدةان

وسصيا-جزنياولو-يتخلىانيمكنتمارضا،المسيحيالعالمعقيدةمعالصارخ

بينافتراققاميكنان،انهنثبتانوكدلك."ويبر"نظريةلتبريرذريمة

وايخرا.،ويبر،بهقالالديالاكجاهفيدائمايتجهلمالانتراقفهدا،انمقيدتين

نظروجهةيبرروكأنهفيهايبدوالعقائديالتطوراخلىالتىالحقبةاننثبتان

الاقتصادين،طريقاافترقانبصدايشء،كلانتهىانبمدجاءتانما"ويبر"

(أقتصادي)تباعدلتفسيرألجديدالحقيدةوجهاستخدامالىسبيللابحيث

قبله.بدا

فىالاسلاميةالثقافةفيالظهورواضحة!لائتالمقلانيةالسمةانفالواقع

الثقافةفينفسهالمصرفيظهورهادرجةبمثلالاقلوعلى،الوسي!المصر

اقصىوالى،فحسبتحليليةالعقلانيةالسمةهلىه!لانت،بالطبع.الفربية

عميقافهماالمالملفهمامافيةبالاداةدكئلمانهاالقوليمكنب!حيث،الحدود

ليستمقدماتيحترمكانالمقلانيالن!ثا!ملىاانكلىلكوصحيح.ولتفي!ه

النتائجمنهايستنبلىبأنيكتفي،خاصةبصورةدينيةمقدمات،بهصلةأيةلها

وضعنفسههوكانباللىاتالوضعهلىاولكن.نهايةلاماالىوالتفريمات

الاجلاليستثمرانالايملكلاالمرءانبل.نفسهالمصرنج!الفربيالمجتمع

فىالمسلمينالمفكربنمنالوتبهتاماللىيالضخمالمقلانىالجهداماموالاعجاب

بكلتنبؤهايحيطالحقوقيةالملاقاتوفيالمباداتفيلنظريةتطويراالوسطىالقرون

منطقونيالمقدماتمنقليلعددمنانطلاقا(احياناالمستحيلةبل)الممكنةالحالات

نفصهابالطريقةجديدةودرايةوتكميلااستئنانالكوكلى،سلامتهفيمطعنلا

منالمجلداتكلاتكدوينامث،اليوناشالعلمتراثوملالارسططاليةللفلسفة

حتى،والرواياتالشهاداتبينالمقابلةهى،نقديةاساسيةقاعدةالىب!ندْلاربخ

نفسهالفنحتىبل.الضروريمداهيبلغلمذاتهانيالشهاداتهدهنقد!لانوان

لمديدةIصووهكبدو،الدهنيهَمنعاليةدرجةعلى،عقلانىوحىذاابدأعا!لان

استيحاءالىمنهاالعقلانىبالتأملالاخرىمنواحدتهاا،ستنبا!الىاقربوكأز!ا

الانفعالية.اثوثرات

الدولةعنيتحدث"ويبرماكى"ان.الدولةمسألةهدامنتمقيداواكثر-.

اداةكصلحلاالدولةهلىهومن،الحديثالمصرعرفهاالتىالفربية"الحقلانية"

قد،الحدبثةالرأسماليةعاصرتوقد،ائهائفترضانوسمنانيلانللنفسير

السابقةالحقبةعنيحدثناذلكقبلوهو.اسبابهانفىمننثاتاومنهانشأت

فئاتعلىحفيظابوصفهيحكمفيهاالملككانالتى)الملكىالنظامحقبة،مباضرة

كانالنظامهلىااناعتبارعلى(نزاعاتهانج!حكما،لهاحاميا،وهيئاتهالمجتمع
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نماللدولةش!كانهلىاانالمحروفمنومن.الفربيةباوروباخاصةظاهرذ

لمانهاي،التقليديةالاقطاعيةالبنيةتحللمنوولد،الوسي!الحصرنهايةفي

الراسمالية،طريقعلىمسيرتهافصليابدأتقدفيهاوروبا-دانتوقتفيالايظهر

ماانالتصديقالىالاقرببل،الاتجاهبهذااخدهابهنفسرانيمكنلاولدلك

منجوهرياعنصراالعقلانيالقانونفي\)ويبر"يرىكذلك.التضايفهوببنهما

استطاعتالحديثةالعقلانيةالدولةانكيفلنايثرحوهو،العفلانيةالدولةعنامر

المقلانية،البالغالرومانىالقانوناليهانقلواالذيناولئك،الحقوقيينالىتستندان

القسانونمنالضاالحدلثة!تلأأسماليةالميمزة-المؤيس!اتكل"بانيعترفثم

تهـويناستطاعمابقدرالاحاسمايكئلمالرومانىالقانونتقبلولكن."الروماني

كمبادىء"مادية"مبادىءعلىالمبنىالحقحسابعلى"الصوريالحقوقى"الفكر

التيوقراطية()ا،لهيةالحكمانظمةيميزالذيالحقهدا،والانصافالمنفمة

والرابطة.ا،سلامفيالقاضاختصاصفيلهمثالامدقيجدوالذي،والمطلقة

للراسمالية،دعماكانتالصوريالفقهانصارالحقوقيينوبينالحديثةالدولةبين

تدخلدونيحولبما3حقوةتضمنقانونيةقاعدةالىحاجةفيالرأسماليينلان

الكيفية.الثخصيةالارادةاوالديناوالاخلاقاوالسحر

ذات،الاجراءمرعية،المقننةالاحكاممنمتلاحمةمنظومةانالمؤكدمنان

!الرأسمالوية"القطاعاتوتطور)الرأسماليةتطورعلىتثمجع،نسبيةديمومة

قدالرومانىالتنثرءمنالضخمةالمنظومةتلكتوفريكونانالمحتملومن.(قبلها

أثسخصىالاثراهميةتكونانايض!االمختملومناوروبا.فيالتطورهذاعلىساعد

ضخامةرغمعلى،الاسلامىالتشريعفيالقاضاختصاصنظاملْب،الاحكامني

عدمفىشأنذاتكانت،اليهايستندانالقاضىعلىكانالتىالقواعدمجموعة

فحتى.حاسماعاملاهلىافينرىانالعسيرمنولكلن.التطورذلكمثلتثجيع

نادون"ويبهر"لناقدمهاالتيالممطياتعندحصرابالوقوفانفسناالزمنااننالر

لبمالروماسْالقانونانسنلاح!فانناريب،دونتستحقهالذي،للنقدنخضعها

جذورنيهتكونتالذيالوسي!ا،وروبيالمصرذلكفيالسائدهوابدايطَن

العاداتمنممقدةلضبكةوس!العواملمنواحداالايكنلمبل،الرألمالية

وقدذلكقبلاليهوالتمرت،الرومانىالقانونفتقبل.المنثْالمختلفةوالانظمة

الثانىالقرنفىوتاكد،عرالحاديالقرنمندتدريجيابدأ،منسىشبه!لان

الثانىالقرننهضة"معالصلةوثيقعلى-"وشكر3بول"قالكما-انهما.عشر

،والمرببيزنطةعبرالاولىبالينابيعالاتصالنتيجةجاءتالتىتلك،"عشر

هنالنايجوزلذلك،التجاريةالمدنوازدهارالتجارةبتجددصلةعلىوبالتالى

متضايفةظاهرةاوالازدهارلهذانتيجةالرومانيالقانونانبماثفينرىانايضا

"التقبل(،هذاانذلكالىيضات.لهسببانحتبرهانمنبدلا،الاقلءلىممه

وطنانكلترا،ان)يلاح!الذيهونفسه("ويبر(و،وجزئيابطيئاحاءالمتأخر

كانت،مثلا،نفسهانرنساوفي.(الرومانيالقانونق!تتقبللم،الرأسمالية

اساساالحقهداوظلviالمرللحقالفلبةظلتفقد،قويةجدالقانونهذا.مقاومة
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كحقبهعملقدالرومانيالقانونكانوئن.9178ثورةحتىالفرنسيللقانون

ذاكاذالبابويةتطعيثجعباعتبارهالملوكحاربهفقد،الجنوبولاياتفيمرفي

"هونوريوسالبابااقنعان"اوغستفيليب"نالهنجاحاوكان.الحالمحكمالى

باريى.جامعةفيالرومانىالقانونتحليميحرم9121عاممرسوم"باصدارالثالث

الحقسكوتحالاتفيالمثكلاتلحليستوحىكمرجعالاالشمالفييقبللمثم

واصبح،القانونذلكتقدمعرالسادسالقرنفيالحرفتدويناوقفثم.العرس

فضلواماامرعنالمحليالعرفسكتفاذا"القانونعلىيملوالحرف":العار0

مقدمةكانالاعرافتوحيديشهدفتيارفيالمرفى،للحقالمامةالروحالى؟للجوء

الاوروبىالقاضيانمؤكدشبهيبدو،عامةوبصورة."المدئىالقانون"لصدور

بالمرف-ابداامريةغيربصورة-يهتديكانالذي،لالوسطىالحصورفي

لم،الظروفوفقومحدلاومؤولامطوراالرومانىبالقانوناوالمكتوبثمالمنقول

المسلم،القاضيمنالتقديربحريةتمتعاأقلولاالصارمةبالقواعدتقيداا!لثريكن

الاكثرالفقهقواعدمنضخمةمجِموعة-مبدلْيايخرهو-توجههكانتالدي

---ء.الفربىالمرفمِنت!لحقيلا

،"الحقلانية"الدولةعناصرمن"ويبر"يمتبره!خر3لذيالعنصرعناما

يمكن،العموميةكثيرةبصورة،ايضافهنا،المتخصصينالموظفينجهازعنصر

لادارةكانماالكثافةمنلهابادارةتتمتعكانتالوسيطةالاسلاميةالدولةانالقول

القطاعلوءسبقتالتىالمرحلةفيكثافةمنهاوا!لثر،ذاكاذالفربيةالدول

الوسيط.المصرصدرفي،وبيjالاو"الرأسمالى"

الرأسمالية.اعداءبينالاولىالدرجةفيالسحريضع،رأيناكما،(ويبر)و

.النوحهدامنعائقأيتضعتكي،لمالاسلامىالحالمعقليةانالقولالممكنومن

ببعضبلغالامروان،المسلمينلدىوجدتقدالحريةالافكاربمضانصحيح

فىالناسوان،سحرياثرذاتاعتبارهامبلغالدينىالطابعذاتالممارسات

منبهيقومونمالنجاحضماناتالسحرفيالتمسواماكثرااليوميةحياتهم

كانالسحرمعدلانعلىيدلشىءلاولكن.اقتصاديةوغيراقتصادية،اعمال

السحرسادالاخيرهداانيدكرفكلنا.الوسيطالاوروبيالمجتمعفيمنهاعلىهنا

مما(الالهيةالمدالة)والقضائية!دالمبارزةعاداتجانبالى،طويلةحقبةقانونهنج!

حين.أيفيالاسلامبهيقبللم

عنللناسصرفمااكثريكنلمالاسلامىالمالمفيالسحرانهناولنضف

الاذهانيصرفقدالسحرالىالاتجاهانصحيح.اوروبافيمنهالتقنيةالفاعلية

التجديدهذاوان،التقنىالتجديدمتابمةحابعلىالوهميةالمؤئراتالتماسالى

ولكن،الرأسماليةفاعدةانهنقللماذاالصناعيةالحضارةقاعدةبالضرورةهو

جديدةتقنياتتكتثفاوتتبنىانمنيفعهالمالوليطةاوروبافيالسحرازدهار

تحصى.لاادلةعديهقامتامروهذا.الصناعيةالثورةنحوالانطلاققاعدة!دانت

الاقل-على-المسيحيالفربفيمنتشراكانالسحرانقليلقبلرأيناولقد

الاسلامىالمالمتقنياتبدتفلئن،الحالكانتوأيا.المسلمالثرقفي/انثاره
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يمزىانيمكنفلا،الاوروبيةالتقنياتم!توىدون-محينةمرحلةمناعتبارا-

كاناوروباعلىتقنياالمسلمالشرقتفوقلاناو،.الاسلامىالدينالىذلكصبب

وثانيا.المجالهذانيمنهالتعارتهمماالكثيربدليل،ألابقةالمرصلةنيساطحا

النشاهـمعيتمارضقدثيءأيالاسلاميةالعقيدةفييكتثفانيمكنلالانه

ا!لتفىالذي،(غاردهلويساهو،الموضوعفيكبيرخبيراثبتهقدوهذا،التقنى

بقوله:يختتمهاوالتى،)32(بالاسانيدالمدعومةالموجزةدراستهالىبلاشارة

تتمارضانالتقنيةوا،دوأتالممليةالملوملدراسةيمكنكيفنرىلاانناالواقع)

.(الاسلاميةالعقيدةمع

هذا،الراسماليةمحرك،للربحالمتمرالطلبمعالمقيدةتعارضعناما

الاسلامفيكانأنهالمحققفمن،!لبيرةاهمية(ويبر)عليهيملقالذيالتحارض

مفصلةمقارنةيقتضالقولهلىاواثبات.المسي!حىالفربنج!عليهكانمادون

المجاليتسعانيمكنلا،الوسطىالعصورفيوالاسلامىالمسيحيالسلوك،سس

يدينون،بالطبعi!لانووهناكضااللاموتيينبأنبالقولنكفىلذلك.هنالها

الله.عبادةعنالحالمهدابمتاعالانثغالو،الغنىطلبفيوالافرا!،السحت

الوسيطالمصرفىالمسيحىفاللاهوت.دقتهاعلى،د،لةذاتفروقاهناكولكن

يقول.بهالاحتفا!فيالرغبةاوالضرورةعنزادماالتماسهوالبخلاثمانيرى

فيهتكونالديالقدرهو،مابقدرخارجيةاموالايملكانللمرء":ا،كوينىنوما

ناأي،القدرهدايتجاوزانخطيمْةكانولهدا.لظروفهوفقالحياتهفرورية

تركيزااكثرنهوالاسلاماما0"المروعالحدعلىزادمايرغم!لقتناعرايتلاك

وهلى!قف.وْسؤاخحنه!ض،المالوا!لسستخدا

هلىادونبمصهملمب!يحيينئقا.تيينهبىالرمواقفيسلامح!اقمصبابر3ا!ييثيجيح!الطَالو

وان،الريمةبهتحترفحقانيهتمتبرالصدقةانبحكم،الاقتصاديالتوسع

الافرادمنكئرينيبحدهلىاانقائلين،ويشجمهالحسنةطلبيبررالشحبىالوس

الراسماليةالسمةذي،الرأيهدامضمونهضااناقشولن.المنتجالمملعن

منالوسيطةالمسيحيةالعقيدةنج!بمااذكرانيكفىبل،الصارخة"الليبرالية"

ايضا،هنا،فنحن،تكاثرفيكانتالتىالشحاذينوبجممياتوالشحاذللفقيرتمجيد

خاصة.اسلاميةسمةأماملسنا

الىونسبواالمبادرةروحبافتقادالاسلامىالثرقاتهموا-لث!ون،واخيرا

الضووريالرزقالانساناعطاءامراللهالىتو!للخاملةجبريةالوسيطالاصلام

اوروبا،فيالديوعبالغراي،مملومهوكما،وهذا.ذلكشاءهواذا،لحياته

لراي1فيبهامسلْماعقيدةواصبح،المؤ!لدةالحقيقةصفةفيهااكتسبرايهوبل

نثرهاوقد.،المحمديالقدر":ليبنتزاصطلاحعنهايعبر،الاوروبىالمام

الخمودصثهدالىاستنادا،عثروالتاسععثوالثامنالقرئينكتابمنكثيرون

.9165،،اتقنيةالحفارةامامالاملاميالمالم"-22
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فىالتكرار!لثيرةتزالوما.وايرانوالمفربالعثمانيةالامبراطوريةفييبدواولي

كل.س."يقول.الجدلمنالكثيرالرايهدايتحق،ذلكومع.هدهايامنا

وهو،نف!هيطرحالاهميةبالغسؤالهناك"الرايبهذاالمنادينأحد،"ببكير

الى،ضاا،نتشارامثرة،المثرقيةالجبريةنعزوانعلينااليى،نمرفان

ولتا."الدينأحكامالىمنهاكثرالاقتصاديالبؤسوالىالياسىالتردي

ذلك.الاسلامياللاهوتبهايزخرالتيالمقدةالمنمرجاتيخ!ندخلانهنانتطيع

ا،نانحريةوبينجهةمنالمطلقوعلمهالمطلقةاللهقدرةبينالحلاقاتمثكلةان

الاديانفيهيكما،الاسلاملعلماءالثاغلالغلكانتأخرىجهةمنومسؤوليته

مختلفة.بحلوليأتىمنهاكل،تصارعةملىاهببشأنهاالناسانقموقد،الاخرى

،الحرةومشيئتهاللهجبروتعلىبالتأكيديأخدكانالفالب*تجاهأنوصحيح

حكمةاحديدركانودون،عاجائهفياحدبهيحيطاندونشىءبكلواحاطته

الىذلكفيدفعه،العدممنقريبااوعدحاتجاههالانسانيبويحيث،ارادته

الايمكنلاوالتى،تتجاوزهالتي*رادةهذهعلىالمطمئنالتو!للوالىالاستسلام

وقد.النهائي0وجزاءهابل،وثتائجئاالانساناعمالسلفاوحددتعرنتتكونان

،عقدورقيلخر2رجلقتلفاذا،اثمبىالوعيأعماقالىلتفكير2هدأدخل

.المحفو!اللوحنيمخطو!،مكتوبالابطبلفتهالشحبوقال،اللهارادة

واما،موقفهمعمنطفيايتناقض!لانهذألان1.-التاريضالايلامومن

الرسولباتجاهيأخددائماكان-المتنأقضاتينالتسويةالىسبيلايرى!لانلانه

الملىاهب!موقفهو،الاقلعلى،وذلك.الدنيالهدهالعملالىالمؤمنينويدعو

يكنلموان-والروحيالدمريبينالتنريقوانصيمالا،يلاسلامفيانائدة

قالكما-فالاسلام.المسيحيةالنظرةعنقختلفنظرةموضع"!ان-فيهمجهولا

علىينظمهاكيمالحسابهويأخذها،الدهريةألثؤونيحتوي)\-ا"غاردهلويى6

بثريعةالتقيدسع،فيهايجدوااتللمسلميئيتيحبحيث،!إتهالدهريالصصيد

التاريخيةالظروتبحكلم،ألاسلاميةوالمجماعة.".مرضيةومتحهكغاء،الله

منظمةتكنلمانهااعنى،المسيحيةكامئيةلا،دولةصهرهافيكانت،لولادتها

الهيمنةثم،الدولةفيالتأثيرثم،عنهاالدولةاغضاءهمومتمتتابصةبه!ومشظت

لقادةالدينىالواجب!لانولدلك.الدولةبهدهتقريباأبداتتحدانرون،عليها

الجماعةاعضاءواجبوكان،ويديروا،ويدافموا،يحاربواانهو*صلاميةالجماعة

حابعمل،عقلانياعملا،عملا-لانهلىاو!لل.المهماتهدهفييحينوهمانهو

A.ووتنبؤ Lolالوقتفي!دانتوان،دهرية،ارضيةغاية!اكحتهدفوسائل

الالهية،المثينةتطيعنفه

ويضفيبهلهميسمحاوالعملالىالناسيدفعكاناذننفسهالدينيالوأجب

وينبنى،الظروفتقتضيهحينالاصلامامةعلىفرضفالجهاد.القدسيةعليه

ناكثرونلاحظولقد.اللهلكلمةاعلاءفيهالنصريضمنماكليعملانبالطبع

علىمركزةكانت،غيرهونيالاسلامفي،التقنىالتقدمطريقعلىا!هوداضخم

للجماعة*قتصاديوالرخاء!الدينفياخوةالىو-تولوحتى،الحربيةالتقنية
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مخطط-غيراقتصاداطارفي-الحسيرمنكانولكنه،القادةعلىا؟خرهوفرض

الجماعة.حققتهاالتيوالمكاسببالمزاياالافرادتمتعجذرياتحريماميحران

يحود.اللهوالىاللهمنشىءكل":ذلكفييقولالذيهوايضا"غاردهلويى،او

يحسنواانواجبهممنأليس،الحالمهذاخيراتعبادهيمطىاللهكاناذا،ولكن

جمجمةدونويرضواالنحماءفياللهيثكرواوان،بهامفر!تحلقدوناستممالها

دفعانيقولالمماصرينالمسلمينالملماءاحدانبل.(،؟الثدائدفيلهمقمهبم!

الضريبةاخلىنااذا،بالفعلصحيحوهذا.الصلاةكفرضفرضالاسلامفيالفريبة

حياةتزدهرمابقدرتزدهراذنالسلمةفالدولة.الزكاةفيالدينيبممناها

اءخائها.

موارديكسبواانمنهممطلوباولهمماُذونانهيشمرونالاعضاءوهؤلاء

الحصرفقهاءيفضلهكانالذيالعملعبرسيماولا،الارباحيحققواوان،لمعاشهم

ناعشر،التاسعالقرنفيالدينعلماءاحد،الباجوريويقول.التجارةالاول

منهم.كللمزاجوفقا،؟خربنافضلوالحمل،الناسلبعضافضلاللهعلىالتوكل

مثلا،،التجارةيتعاطىالذيالانسان"يكفينانهاللهمننفسهالمملدامما،ولكن

الث!مورهلىامنشاءكمافلببستفدوبحدها،يصنعمافيلهيدلاانهبوعيهيدركان

الفزاليالامامكانقبلومن."نفسهفياللهيخلقهالذي،بالحريةالظاهري

بالقلب،التدبيروترك،بالبدنالكسبتركالتوكلمعنىانيظنقد"ياقول

،الجهالظنوهذا.الوضمعلىاللحم3و،الملقاةكالخرقةالارضعلىرالسقو!

كباراحد،النخاسأبراهيمعنكذلكويقول.)33("الرعفيحرامذلكفان

اليكأحباهو:الصدوقالتاجرعنابراهيمسثل:لاالجرةالاولالقرنفيالفقهاء

الشيطانياتيه،جهادنيلانه،الىاحبالصدوقالتاجرقالأللعبادةالمتفرغام

.)(3("فيجاهده،والمطاءالاخدقبلومن،والميزاناميالطريقمن

"النابى:خر2مكانفيالفزالىيقول.طبيمىجدموقفالواقعفيوهذا

مماشهعنممادهشفلهورجل،الهالكينمنفهوممادهعنمحاشهشفلهرجل:ثلاثة

فهولمعادهمماشهشغلهالذيالثالثهوالاعتدالالىوالاقرب،الفائزينمنفهو

يناللىاولئك،المسلمينلينصحبالامثالالفزالىيشحينثم.)35("المقتصدينمن

يحطيهم،انيريدمماا!لثرربهممنلينتزعواالعىفييبالغواالا،للهامرهماسلموا

قصربابعلىميداننج!وقفواالالسؤمنطائفةمثلتحالى4الامعالخلقمثل"لان

الخبز"،عنارغفةومعهمكثيرةغلمانااليهمفأخرجالطمام،الىمحتاجونوهم،الملك

نالهمينبفىلا،منهلهمقممماا-لثرعلىالحصوليحاولواانلهمينبفىفلا

عمليا؟يجريالذيما،ومن.المفر!الكسببأسبابولاالملكبفلمانيتملقوا

(ء1357،بالقاهرةالاسلاميةالنقافةلرلحةطبمة)،"الدبنعلوماحياء"نجيالنزالى-23

.526؟عر

،3WIعى-نفهالمدر-3(

.%j'Yص،نفسهالمصدر-35
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الصثرةمنسبمةواقام،ت!حونبالاسبابتملقمائةكلمنلمله":الفزالييجيب

فيوساح،واشتهارهمحضورهمبمجردللسببمتمرضينالامصارفيالباقية

الاعصارفيكلىلك!لانولمله.واحدبالقربوفازcاثنانمنهمت!خ!،ثلاثةالبوادي

.)36("آلافعثرةمنواحدالىينتهىلاللاسبابفالتاركالان4Lو،السالفة

العملوبيناللهعلىالتوكلبيزبالجمعينصحونكانواالفقهاءانالقولخلامة

حياةيبتفونكانواالدينالناسفهمهماايضاوهلىا.المتبلدولاالسُرهلا،الممتدل

العاديبالموقفتاخلىالاكثريةكانتبينما،أقليةظلواهؤلاءولكن.وكريمةورعة

المقائدية:الحميةفورةتنقضىانبمد،الظروفهدهفيالناسسوادبهياخلىالذي

اثروعة.الوسائلبكلالارباحواتصىالمزاياأتصىعلىللحصولالميموتف

حدودضمنواستبقاءها"الطبيعية"الاتجاهاتهذهتنظيمحاولقد،-الاسلام

الكلية،الالهيةالقوةب!ثأننظرياتهرأيناولذلك.الاجتماعيالنظامصلاحبهايقبل

المصتدلة،الفاعليةوبينبينهاالتناسقالمفكرونيقيم،النظرياتهلىهمصدركانأيا

نشا!علىالتجاركانكيفتريناالسابقةوالصفحات.التجارفاعليةسيماولا

Lf.الراسمالويالقطاعمننوعاالفواوكيف،للربحطلبايهدألا ISUلمالاسلامن

المرحلة،هلىهالىيصلواانوبينالتجاربينيحلولمالنثاهـ،هذاابدايمنع

تماطىيتابمواانمنلملديننياخوانهميمنعاويمنمهمانيمكنكانكيفنرىفلتا

كلالسابقهَاعمالهمتماثلالتىهِ،الحديثةالرأ!ماليةنموخ!معالسائرةالاعمال

القضاءعقيدةاستطاعتكيفنمرتونحئ.الدينىالسلوكنظروجهةمنالمماثلة

الرأسماليةروادنثا!مبار!لةمع،موقفهاتنسقان"الكالفيية"فيوالقدر

بينالعلاقةفيويبر""ماكسوراي،ذلكمناكثرفعلتاؤ!انقللماذا،الاول

.الظاهرةهدهعلىاقتصرانهلوجداصحيحوالرأسماليةانبروتستانتية

قد،الاوروبيونالمؤلفونكررهاطالماالتى،الاسلامية""الجبريةعلىولامثلة

اثبتوقد.الاسلاميالمالمفيتخلفاالا!لثرالريفيةالمناطقمنالغالبفياختيرت

معرفةتؤيده)حسابىجهازوبممونة،جداعلميبأسلوب"برنيسدوديتان،

البلدانفيالفلاحونكاناذا،انه،(التونسيةالريفيةبالحياةوعميقةمباشرة

سليمتقديرولكنه،عقلانىغيربموقفابداذلكفماحقاجبريينالاصلامية

جهودهم.نجاحعليهايقومالتى(غالبااليئة)المصادفةعواملاهميةلضخامة

هى،التقنيالتقدمبمديدخلهالم،تقليديةريفيةحضارةكل":المؤلفهدايقول

قدكانالمسيحىالوسي!انالمصركيفيثبتثم،"بالضرورةجبريةحضارة

علىالموافقةالانتطيعلاونحن.الاسبابتلكلنفسالعقليةهلىهنفىعرت

يلاجتماعيةالظروفبمضانكما.درجاتعلىالجبريةاننلاح!كناوان،رائه2

استطاعةعدممنزادتقد،الحقبوبمضالمناطقبمضني،والغرباثرقفي

الظروتتأثيرالىبالاضافة،عملهمنينتظرهالديالموردعلىيطمئنانالفلاح

مقاديرمنالدولةفرضتهوماالمقاريونالمامونفرضهمابدلكونمني.الطبيمية

.،925ص،نفهالممدر-36
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التقديرعسفومنالضخامةمنبلفتماكئيرامقاديروهي،حصادهمنتقتطع

منمزيدايعلىللحصولالصعنسيماولا،جهدأيعنالفلاحهمةثبطمبلفا

للدينعلاقةلاأمركلهوهدا.منهسيفيدونالدينهم*خربنانيمرتا،نتاج

به.الاسلامى

ا،سلامنينماالديالاتجاههذا،الصوفيةعنأتحدثلما؟نحتىانىصحيح

لفرقوحىمصدروكانكبيرةقوةالامرخر2لهاصبحتانالىفثيمْاشيئا

اليهالاشارةتنبضماولكن.ألشعبىالوس!منعناصرهاتتألفالتىالمريدين

الصوفيةالتجربةاحتوىقد،الميحيةفيكماالاسلامنج!،الساندالتيارانهو

فاعليةجانبالى،محدودةولكن،ممتازةمكانةفيهلهاتركيبيكلنج!بهاوالتحم

يدخلالديوالالهام،الرسلعلىينزلالديوالوص،العقلانيةفةفالممر.الحقل

للمعرفةصيغهىانما،الرسلمنمرتبةأدئىهممنقلوبعلىالداخا!طاليقين

!دانتاذامتماثلةنتائجالىتنتهىصيغولكنها،القيمةحيثمنومتدرجة،مختلفة

بمض.معبحضهاتتناقضانيمكئلاولدلك،واحدةحقائقعنوتمبر،صادقة

البارزالاثرلهكاناللىي(م1112-5801)الغزالىالامامرأيذلككانوقد

سامية،بمكانةيتمتعالاسلامفيظل،عامةبصورة،العقلانبل.الاسلامتاريخفي

النضاهـفي-الخصوصوجهوعلى-بل،فحباللاهوتيةالنظرياتنيلى*

كلياتَصرفلمنفسهاسالصونيةوالطرق.المتملمينللمسلمينالفملىهنىاللى

،الناسيننخبةانفسهميعتبرونالصوفيينانبل،كثرةجماه!الدنياشؤونعن

النخبةهلىهلدوامبدولا،جميمايدخلوهاان-الح!لحسن-الناسيستطيعلا

ويؤدي،الثنظيميةبيماتهمالدولةرجالويقوم،والحرفيونالفلاحونيحملانمن

يكونوالمالصوفيينهؤلاءمنكثراانالىهدا...الخ،الحربواجبالرجال

وانها،صورتهاتتفيرانيجببل،تهملانيجبالعالمهلىافيالحياةانيحتبرون

عملوا!فلثرقدوهم.الداخلياثراقهمبفضلخر2معنىتكتسبانيمكن

انهمكما،بال!لاحسلطانهبس!اوعنهالدفاعوعلى،التبثييييريةْلالوةادسيلإم

الدئياللجياةيعملونآلطرقاتباعمنوكئ!ون.البرلاعماليائفسهمند!واماكحرا

الاقلعلىفئةيؤلفونومؤلاء،الصوفيةالرياضةفوالاشترالثعنيتخلوااندون

المتصوفين"تكايا"بمضفيباتتمجيديحظىاليدويالمملانبل،طريقةكلفي

بمحضلعبتالصوفيةالطرقبعضانالاتراكالمؤرخونأثبتوقد.الثرقية

عر.السادسالقرنفيالمئمانيةألامبراطوريةاقتصادازدهارفيبارزادوراارادتها

لمصلحةالمريدينجمايرتستفلمؤسسةالىبتحولها،الصونيةانحطا!انكما

الناحيةمنذلكثرورعلى)الطرقمثايخمنالمددقليلةنئةاوواحدةاصة

كملكانويغلب.الاجتماعيةوالفاعليةالمنتجالنثا!دعمالىيؤدي،(الخلقية

اللينالفلاحينعملمنموردهبميمنَتعيىزراعيةأراضىالرقية"التكايالأ

أضفاءفيبالفت،السوداءانريقيافي،جديدةصوفيةطرقوهناك.يزرعونها

الضخامة،بالفةمثروعاتتؤلفمحهاأصبحتبصورة،اليدويالحملعلىالقدسية

الاجر.بزميدالاكباعتالوعملتستغل
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يحسنوااندونالكئرونبهاشحرظاهرةالى"بيكررس.ء."اثارولقد

يستمر،التقليديالاسلاسالمالمفي،الفردانسالظاهرةهده.وصفها

يتصوراذنفهو.حقايمرفهالاكانولوحتى،"الثريعةلأنحوخامااحتراعا

وهذا.الدينقبلمنومنظمة،الدينيةالفروضمنشبكةنج!محتواةجاته!لل

لايكندمودو،قائ!مةوجدهاالتيالمؤسساتعدىالقدسيةأضفاءالىبهيتأدى

النزعةهده،الجدبدمنالنفورهذاكانهناومن،اسلامىمنشأايالاصلفي

المصورتمرتلمهناومن،الفردلدىالمبدعةالمبادرةتعوق.التىالمحافظة

هيالماضافضليةفكرةكانتبينما،التقدمبفكرةتدينالناسمنقلةالاالوسطى

بميد،حدالىصحيحة"بيكير"يصفها-لماالصورةهدهانريبو،.السائدة

ومع،المسيصالوسي!الممرعلىنفسهالانطباقتنطبقانهانلاح!انيكفيناولكن

طريقعلىالائطلاقوبينالمسيحيينالاوروبيينبينالعقليةهدهتَخللمذلك

تمنعاناذنلهاكانوما،نفسهاهىعليهاالقفاءالى31.5انطلاقاانرأسمالية

ذلك.مثليفملواانمنالمسلمين

نظرةنمودونعثرةلىءلكفبطبيعتهالاتسلااعلىصارخةبينةوهناك

"المزاب"و.نزابلأ)سنكأنلدىنجدهآ،اترآسماليةمن!حىتنحووعقليةاخلاقية

شيمةالىينتموندملمونيكنها،!-لجزائر

يثبهونالنواصمنكثيرفيانهماحوالهمدرسوايناللىكليمترتإضية،

اصبححتى،(الرأسماليةباء7(»ويبرماكى)«يقبرهمالدين)(»الكالفينيين11

يمملونالناسهؤلاءانذلك."الاسلامطهريي"الب!معليهبميطلقانعليهمتحارفا

ذلكفيقتضيهم،صيحراويةمنطقةني،النخيلمنابتعلىكلا-!رولحفا!دون

الغالب،نج!ضخمةثرواتيكدسون،تجارا،ولىبابلرِجةولكنهم.م!تيراجهدا

الاقراضا!سنكوفيع!ه!ائبعن،إئ!روخابيص!،لمحض!ني

لدينيةعقيدتهمفييختلفونلا(احياناقيللماوخلانا)ذلكمعهمثم.ة%

تفسيراتكونلأنتملحنقطةايةحولعامةبصورةالاسلامعنجوهرياختلاتأي

قصيدةمثلايقرأبانذلكمنيتاكدانللمرءويمكن.النموذجىالرأسمالنثا
،سموغورزيوسكى""ز.المستشرقنثرها،أمالكابنمن!لفيةطرارأللا

سكلانمنالكبرىا،كثريةمدهبهىالتى،والمالكيةالاباضيةبينالفروقحول

يختلفلاوالقدرالقفاءقضيةمن،مثلا،ا،باضيةنموقف.الافريقىالثمال

الصعيدعلى،الدينيةالنظروجهةمنكانواولئن.الملمينعامةموقفعن

فيالثائمة"الحيل"نفسفيهيستخدمونةيم،الربايمارسون،ألاقتصادي

حيويتهمسعلىنعثراننستطيعلااننايمنىوهذا.الاخرىالاسلاميةالمداهب

خصائصهمعلىحرصهموفي،عقائديةاقلية!دونهمنيالاالاستثنانيةالاقتصادية

حرمةاضفاءالىيقودهمالتلاحموهدا.القوةبالغتلاحمالىالمستندة،المميزة

قشفورعيتهمخلقعراقبةفييدققونيناللى،الثريحةخبراء،مثايخهمعلىكبرى

وكبديدالكمملواللهوالىالاباضيونيضرتالاضمانةذلكونج!،وطهرهاعاداتها

شيعلدىونجدها،المقائديةالاقفياتبهاتختصظاهرةوهلىه.الكمالياتفيالمال
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"ثومبيتر"الحولذلك،اخرىاديانفينجدهاكما،كالاسماعيليين،ص!لمةاخرى

ظروففييعيشونأباضيينالىانتقلنافاذأ."المبدعةالاذليات"يسميهمادورعلى

المربية،الجزيرةشبهفيعماناباضيوهم،2الجزائر!باخواْ"مظروفعنتختلف

اخرىصنمةالىينزعونلا"-امريكىاقتصاديعالمعنهميقولكما-وجدناهم

فىليست،اذن،الموقفلهذاالاصيلةفالحلة."البريطانىالاسدذيلقَرصخير

الاصلامأراءانعلىبيَندليلوهذا.الاجتِماعىوضعهافىولكنهاالجماعةافكار

معابداتتعارضلاعامةبصورةالبثريالسلوكولثأنلةآبشابم

الرأسمالى.ابطيريقفيالنشا!اتجاه

الرأسماليةنشوءتمزوالتى((ويبر"ماكىنظريةآنالىكلههذامنننتهي!

هى،عقلانيةمنا،وروبىبهينفردماالى-وحدهاوفيها-اوروبافيانحديثة

يقولالذيالوجه،ا؟خروجههافيالنظرامعنانحناذانحوأيعلىتستقيملانظرية

الحضارةومنهاتزدهر،ولمالرأسماليةفيهاتنشألمالتيالاخرىالحضاراتكلان

بمجموعه"ويبر"تفكيرانالىهذا.عقلانيةاقلحضاراتهى،الاسلامية

مدخلفيذلكاثبتانحاولتكما،نفسهسعمتناقض(باتجاههالقائلينوتفكيرا

الرفيمةالعقلانيةمناساسيةملامحلنايصفلا(ويبر)انذلك.الفصلهذا

سادتانيومبدأالذيالعصر،الحديثبالحصرتتصلالتيتلكالااوروبافي

لا-نتيجةتأتلمالملاممتلكاننثبتانيستحيلبحيث،الحديثةالرأسماليةفيها

لانها(ويبر)نظريةتسق!والذي،ترافقهالذيالاقتصاديالنظاما!ذا-سببا

تفسر.دونمنشأهتدعى

العالممنعالذيهوالاسلامدينانعلىقاطعدليلمناذنهنالكليى

التىهىالمسيحيةانعلىولا،الحِديثةالرأسماليةطريقنحويتجهانمنالاسلايي

وعلىالناسعلىيفرضلمفالاسلام.آلطريقفي-هذهالفربيالمسيحىالمالمدفمت

الاقتصاديةوالبنية.محددااقتصاديانهجابهأخذتالتىالدولوعلىالحضارة

اليصرشاوروبافيبمثيلتهاشبيهةمحِط!افيهيالوسي!المصرفيالاسلامىللمالم

قبلوالهندواليابانللصينالاقتصاديةبالبنيةريبدونايضاوشبيهة،نفشهِ

عناختلفذلكبعداوروبابهاخذتالذيوالاتجاه.الاوروبيةبالصدمةتأنرها

نقاش!نيجرياختلافا،المد!لورةالأخرىالمدنياتوفيألاسلاميالعالمفيمثيله

يكفينى.النقاشهلىافيموقفااتخدان،الاقلعلىهنا،اريدولست.أسبابه

المذكورالاتجاهاتافتراقتف!صيريمكنلاانهاقررانالراهنةدراستيلموضوع

لتأ!رنتيجةيعتبران-خاصبوجه-يمكنولا،صبقةلنظريةالناسبانقياد

النظرية.هدهمثلعليهتقومالديالحدالةبعاملالناس
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لص!ونا!ع

المعاصرةوالرأسماليةالاسال!م

الاسلاميةالبلداتفي

هلىاانبل،"راسمالويا"قطاعادائماعرفتالاسلاميةالبلدانانرأينا

وسمنافيليىانهايضارأيناولكننا.الحقببمضفيالاتساع!لثير!لانالقطاع

اجتماعيا"اقتصادياوضما"الوسيطالحصرفيعرفتتدالبلدانهدهانالقول

رأسمالي،اقتصادينظاممناساسعلىالقياميفترضالوضعفهذا.رأسماليا

نادونالاخرىالقطاعاتفيوالمؤثرالمهيمنالدورفيهالرأسمالىللقطاعيكوننظام

الوسي!.لاسلاميللمصريتوفرلمشر!وهدا.هامةدرجةالىبهايتأثر

لان،الاسلامىالعالمبلدانمنالكثيرنجمافعلاثفسهاتطرحفالقضيةالاناما

عالمذكروقد.المهيمنالدورهدا،الاقلعلى،فيهايلعببدأالراسمالىانقطامِ

من%02عنمسؤولالقطاعهذاانسنواتبضعمندامريكىاقتصادي

سوريافي%08و،تركيافي%05و،وايرانالمراقفيالسنويةلاستثمارات

حدثقدكانولئن.الكاملةالسيطرةحتىامتدادهنتوقعانيمكئبحيث،ولبنان

،الحامالقطاعفيهي!يطرخر3اقت!صادينظامباقامةجتواوالمسارهذاتوقفان

نيالرأسمالىالقطاعاتجاهفيهاجلياكانلحظةفيحصلailاماا،نقطاعهذافان

نااو،اكتوبرثورةعثيةالروسيةأسيافيالحال!لانتكما،اليهالمئارالمنحى

من،يصحبحيث(مصرفيكما)القائمةالرأسماليةاثروعاتتأميم!لانجوهره

رأسمالية!اسمالجديدالاقتصاديالنظامعلىئطقان،الاقلعلىالوجهةهذه

."الدولة

فيهاالهيمنةتصبحالتىاللحظةتحديدفيالدقةنبلغانطبعاالمسيررمن

الاوروبيةانرأسماليةتاريخيشيركما-الواضحمنانعلى.الرأسمالىللقطاع
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الراسماليةتوجدانلدلكالضروريمنان-اليابانيةوالراسمانيةالامريكية

تكلونوان،للانتاجالرأسماليةالصيفةوفقالمنظمالصناعىائروعاي،الانتاجية

تظهرلاهدهالراسماليةالانتاجصيفةهيمنةاننعلمونحن.النموبحضبلضتتد

ثروعاتمجردلاا؟لةفيهاتسيطرمماملتضم،حقيقيةصناعةقيامحالةفيالا

الصفر.البضاعيبالانتاجمرتبطةحرفيةاويدوية

الصناعةانعلىللبرهانتكفى،السطحيةمنبلفتص"ما،الوقائعودراسة

عنعامةفكرةلاعطاءويكفى.قريبجدعهدمنالاتنثألمالاسلاميةالبلدانفي

دلالتهافيواضحةولكنها،دقيقامنهاايلشىالارقاممنعددايليفيمااقدمانذلك

الجماهر"تمريفمحاولةمنهناتنثأقدالكلللصموباتوتفاديا.النسبية

عمالعدربذكرالتالىالجدولنجماسأكتفى،بذلكالمتصلةالاخرىوالمفاهيم"العاملة

:)1(الكلىالسكانعددالىونسبتهالصناعة

يخلتارا

نشانففاا

انيرا

لعراقا

لبنان

لعثمانية()اتركب

ية(لجمهور)اتركيا

!ون!

ئرالجزا

.فر

5891/95

5891
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5791

1791
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5691

؟591
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IAll

6091
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00013

06891

871؟
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00236

00255

01275

00155

2)006

0038

9529

03892

08038

02792
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%(ب!،ت)

13

5،8.؟

163

2،21

IV

613

73؟

02 A

265

2؟3

0016

0038

"...

r6ri

،361

.،.7

.؟،2

57،1

I4VI

13،1

79،6

IrgIfy

؟(،5

،9 % v

8،01 i

،البولارقاممنلكلالمؤلفزكرهاالنيالمصادرايرادعنمناالاضضناءلفياجزت-ا

.(اترجم).لقرييةنفهاالارقاموانصيطلا
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علىللدلالةكافية،الدقةعدممنمبلفهاكانمهما،الجدولهداارقامان

نصفخلالتقدممناحرزتهماعلى،الاسلاميةالبلدانانهى،صارخةحققة

،للاستممارخاضمةالماضفي!لانتالتىالاقطاربمضوباستئاء،الماضا!مرن

الذيالتصنيعمستوىعنجدابميدةتزاللا9591-5291السنواتفي-لانت

ناعلى.)2(عثرالتاسعالقرنمنالاولالنصفخلالفرنسابلفتهقد!لانت

ممدومة،ثبهجميمافيهاكانت1491عامالصناعيةالراسماليةانبرغم،الملاحظ

..سك"الامريكىيقول.حاسمباهتمامالحينذلكمنلىحظيتالصناعةانهو

."الراهنالالىوبالقدمالحديثةبالصناعةتشبعسيا3-دل":1491عام"ء:بر

نسبياتظلنتائجالىوادت،القطاعمدالتطوير!لثيرةجهودبدلتالحينذلكومنذ

!\0اهميةذات

الواسعالموضوعاطارفي،طرحهاالمهممنأنلييبدوالتىالاسئلةفانوبالتالي

التالية:هى،الفصلهدافيلهاعرضالدي

وذالاسلاميةالبلدانفيهوهل،اْلراسمالىالقطاعفيالتوسعهدا:او،

لمؤثراتنتيجةجاءانهالقوليمكنهلأعنيأداخلىسنثأذوامخارجيمنثأ

أعنويخالمح!صتئرشؤْي!طيي

،المعامرةالحقبةفيالوأسمالىالنموهذاالاسلامىالدينأعاقهل:ثانيا

أمدىأيوالىأعليهساعدهلام

واذاأبهاخاصنهجالاسلاميةالبلدانفيالممامرةللرأسماليةكانهلثالثا

01الاسلاصالدينسببهكانفهلكدلكالامر!لان

طراسصرالتوسعبواع!ث

المتفاوتة.الحالاتبحضبيننميزانبنايحسن،الاولالسؤالعلىالجوابفي

علىمحمدعهدفي،اAاlعاممندفيياالصناعةنثأت.بممرلنبدا

هي!سثصآلإلنيةفالدولة.--دولةصناعةولك!تلوصفها،(9(5081-18)

وتبيعالعمالاجورتدت!كانتالتىومى،الاستثمارات!دلووظفت،الجديدة

فكانت،اليدولةالانوالالىامتدبيصإجمةالدولةاحتكآانبلَ.السل!المنتجة

يمملون!لانواالدينالعممالعددويقدر.الوالىالباشالح!سابتمملايضاس

.(ذاكاذالسكانعددمق3،2%يعادلقدماأي)الفايبمنن؟ك!رخدمتهني

بمدلهاسنمرضظروففي،علىمحمدبمدالفىالحكلومىالاحتكارهداانعلى

اتيالمتازةالاحصانياتمجموعةوصلتنيالكتابمدالجعموداتأعححكتبينحا-2

المصادرالمتصددةالاحمانياتهد..وافريقياصيا1عن(691مامالويخاليونالاتشماديوناعمرها

التاليةانسباصتخلصاناصتطمتونها،6391-9115الواتالىاجماليةبحورةفث!

،%16،4تركيا،%3لم9.لبان،%851،الحراق،%2،.اافغانتان:المامةاممال

.%،063العزائر،%872،لوضى،%،،51ممر
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والىالخاصةاليدويةالحرتانبماثالىالاقتصادية"الليبرالية"فانتهت،قليل

لمبحيث،ا،وروبيةالبضائعإمإدصنلفسةالكبىالمصريةاييثريعاتإكثراغلإق

فيهايعمللتمدينمجالفياكاغلمنإقليلعددسوىط!ىامنهابقيقديكن

جاءثم.0008؟-عاملتضِموالثيابالنسيجمصانعوعدد،تقريباعامل

اصبحتاذ،صعهوزادهالاتجاههدافدعم(1882عام)الانكليزيالاحتلال

ولا،الاجنبىالمالرأسقبضةفي!دلياالواقيةتلكهىالناميةالوحيدةالصناعة

اليطرةلهانكانتالمصريةالاموالرؤوساما.والفرنسىالانكليزيسيما

للصناعةلجنةتألفت1791وفيعمام.الكبرىإلمقاريةايببهبيما-هـببلإالي!ِتعيرلماالكلية

محقا)3(الملكعبدانورو!دان،بصريةصناعةلخلىالمملهدفهاكانوالتجارة

ورجال،تجارمن-المدنفيالجديدةإليورجبىإزيةهدنجبكان":بشأنهاقالحين

للجناحتتيحان-والمهندسونألمحامونامقدمتهغني،حرةمهنواعضاء،اعمال

اموايملرؤوسوالاستثمارللحملميداناالحقاريينالمالكين-دبارمنالتقدمي

تمويلغايته!لانتاللىي"مصبربنك"حربطلمةأسساص؟9عاموفي."الماطلة

اجلمنللنضالالبورجوازيونالقادةواخلى،الجديدةأثفريةالوطنيةالصناعةهذه

وتث!جيعالمصرتهذاتمويلنيالمساهمةالىالمصريينيدعونالسياصىالاستقلال

ضاحديثرأسمالىلقطاعالبطىءالتكوينبدايةتلكفكانت،مؤسساتهمنتجات

هوالقطاعوهذا.)؟(الاجنبيةبالرأسماليةكثيرةوشائجذا-لانوان،مصرفي

العسكريةالبيروقراطيةادارةتحتووضع5291بعدتدريجيااكثرهأئمالدي

بمضهم،جددراسماليينومعالسابقينالرأسماليينبمضمعبالتحاون،النامربة

الدي،الخاصالوأسمالىالقطاعفي)"مبمصالحاحتفظواوبمضهم،موظفينامبحوا

.المامللقطاعتابماحالأيةعلىاصبح

للحديثمجالفلا(مصرباستثناء)عامةبصورةالمثمانيةالامبراطوريةفياما

كانمافكل.حقيقيةرأسماليةصناعيةمشروعاتعنعثرالتاسعالقرنقبل

تقنياتتستخدمحالأيةعلىوهي،العددكثرةتبدو،خاصةيدويةمناعاتهناك

فيحتى-نادراالا-مكناتفلا،اليدويالمملءلىاساساقالْمة،متخلفة

اما.اليدويةالمرحلةنيتزالمماالتىامبرىالحرفيةالمثماغلوفي،الممامل

الدرولة.ملكفهى(تقدمااكنرتكونتكادلاحالايةعلىوهى)الكبرىالمشروعات

السيطرةخطريواجهواانالمثمانيونالقادةيحاولفلمعشرالتاسعالقرنجاءثم

بحضهمانصحيح.علىمحمدفعل!دماضخمةحكوميةبصناعةالداهمالاوروبية

وبينبينهمحالتالمالىالوضعتدهوروممهاالسيأسيةالظروفومن،ذلكفينكر

على،محمدعملتخريبعلىالمساعدةكلساعدواقدهمبل.بتحقيقهالبدءمجرد

عثمانيةانكليزيةاثفاقية1818عامعقدتفقد.ا،نكليزيالنفوذبتأثيرسيماولا

%3والمستورداتعلىالرسومحددتبموجبها،0182بفرماناستكملت،للتجارة

.(بيروت-الطليعةدار)،والبيثىالممريالمجتمع":تمابهفي-3

.(،691،باريى)"انعربةمصر":كنابهفيرياضحن-،
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الصناعةحمايةتلضمحاهدةالاتفاقيةبهذه.!استبدلتالقيمةمن

%5استصلىالارسمترفعذلكولقاء،التجارةحرلة"قدسية،باسمالحثمانية

يفضلالتي،المماهدةوهده.%اقدبىرسماتدباحم!ات!من
بنممتهاشاملةنفسهالمامفياصبحتوالتى،تجآقققاَالمسثرقينالمؤرخيناغلب

أهلمصلحةفيهيممااكثرالاجانبصصلحةفي"تكنلم،الاوروبيةالدول!دل

تقطعواقمهافيكانتبل،(سلىاجةفيبيلانالمترجميقولكما)فحسب"البلاد

عثماةصناعةلبناءمحتملةمحاولةأيةعلىم!مبق!الطريق

الى0002من"ترنوفو"و"اسكداري\)فيالحيا!لةانوالعدِدنزلهكدا

الاولالنصففيالانواعالمختلفةالحرائرمنالاناضولمجموعَءاشاجهـاصبح،002

الوقتوفي،لهالسابقالقرننصففيعليهكانماعثرعثرالتاسعالقونمن

الىقرشامليون001منوالحريرالقطننسيجمنحلبانتاجقيمةهبطتنفسه

اقلتملايين.

"بالمرستون"فرضها،ايضامصرعلى1838محاهدةقرضت(18!ث

امامالنص!وحوتوبتهعَونهص!قتهمحمدوافطَر،ا!علاتوالاسطول

التجارةحريةبفضائلالانتشهدساطحةدلالُلاناعترف":ممبدحضالتجارة

اليوملىيبدومانكرانيسحنىولا،القائمةالمماهدإتبفضلتحققتالتى

والحفا!ا،حتكارفرضالىاضطرتنىقدقاصةظروفوكانت.!جةبدليحقيقة

.)0("عليه

مماهداتمثلمجديةغيردائمافكانت،قليلةمماكسةجهودبذلتولقد

يمثلفلم،7091عام%ااالىثم،8%الىالابتيرادرسمرفحتالتى1861

طريقعليبريماتنحدرالمثمانيةالإميراطوِريةهـاخذتِ،حقةحمايةأيةكلهذلك

(Iامهـالاوذكانون02)"-ممحرمرسوم"وجاء.الاحنبيالماللرأسالتبمية

المصرف)همااوروبيتينلمؤسستينالبلاداقتصادعلىآيم!مظر

الاجنبيةالمروعاتويمفى،(الحثمانىالحامالدين)و(الحثمانىالامبراطوري

اثروعاتانهيالطبيعيةالنتيجةوكانت.العقاراتءلىالضريبةالاضريبةكلمن

ناكمااجنبيةمثروعاتالكبرىكثرتهافياصبحتالامبراطوريةفيانراسمالية

حالاتفى-اواوروبيمالبرأستمملكانتاسمياالمثمانيةالمثروعاتتلك

فيكانMrعامففى.بأوروباالصلةوثيقةأقلياتتملكهمالبرأس-كلثيرة

%01فكان،عاملة،؟2منها،مسجلاصناعيامثروعما!26الامبراطورية

لأرمن%و.2ليونحانيينمنه%و.ه،للاجانبمالهارأسصص

مسلمين.لأتراكفق!%اوه،ليهود%وه

كتابهفي،"كرثلى.T"و.الريطانيالقنصلخطابعلىباشاعليمحمدجوابمن0-

نىالكث!ةالداخيةالمساوىءعلىبلح(2891،لدن91الحديثةمصرفيالاقتحاديالتطور"عن

ملىمحنومافشلهاكانربما"،لاوانهامابقةتصبةانهاويتنتج،عليمحمدابامالدولةصناعة

.لدنممامدةنتيجةجاءالثلمداانيمترتنفهموولكلنه"صالاية
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اليوريةالمنطقةفيالاضافيةالتفميلاتببحضالحالهدهدراصةويمكن

فىللحريريدويةصناعةهناكتزاللاكانتلبنانففى.(الطبيصبالمفى)مثلا

الحتمانيالعهدظروتولكن،مزدهرةمضىفيماكانتعثرالتاسعالقرنبداية

بدائيةمفازلعلىالحريريفتلثمالثرانق،بمضيربىالفلاحفكان،تضمحلجعلتها

تقريبا0،18عاموفي.للقرىشاعاملكااوللافرادملكااوللامراءملكاكانت

نيقولا"يدعىفرنسىقبلمن،رأسماليةأسعلى،الفزلطريقةصئمت

ونضأت.للحريرسلابهافأسىليا1مفزلااربمينحوالىاستورد"بورتاليس

الحاليالباباضطرولما.فرن!بيةمنهاثلائة!لانتاخرىمحاملخمصة0185حتى

رؤوسيوظفوناللبنائيينبعضبدأ(186عامذاثىاصتقلالنظاملبنانمنحالى

للنسيجممامل501هناككانتحتىاهه5عامجاءنما،مماثلةمروعاتنج!اموالهم

الفرنسى،الماللرأسخاضعةكانتجميحاولكنها؟فرنسيةخمسةا،منهالشى

الثرانقلثراءفيالموظفالمالرأسنصفكاناذ،""ليونمدينةلركاتسيماولا

،%ا.الىعملياتصلبفائدة""ليونمنيقترض(المالرأسفيالاهمالجانبوهو)

."ليون"سوقنيموتقريباالحريراللبنانىكلكانكما

فيالكبيرةالصناعةكلانالاولىالماليةالحربايامالمراقبيناحدويلاح!

الحرفالاالبلاداهليملكلابحيث،الاوروبيننايديبينكائتالسوريةالمنطقة

فىيمملمص!نعمائةمناقلهناككانانهتقديرهوفي.المنزليةوالصناعةانيدوية

001مناكثرواحدهايضمالتىالمصانعككادلابينما،عاملا05مناكثرواحدها

الثلاثمائة.علىعمالهيزيدواحدمصنعهناكيكنولم.الصثرةتتجاوزانعامل

ص،المصانعمنجداضئياالاعددا1621عامقبلتعرتتكنفلمإيراناما

عامانضىءللسكرخر2و،1861عامانشىءللكبريت(وحيد)مصنعأهمها

IA% aبعضشيوعبسبب-اغلقانيلبثلمثم"ء،ريزالد"فيبلجيكيةشر!دةبممونة

اخرىعاماثلاثونانقضتثم-المس!توردالسكرمنافسةعنالعجزاوالخرافات

الحالميةالحربقبلممدومةشبه-لانتالصناعةانأي.جديدةمصانعتفتحانةبل

كانتالتىالزيتاصتخراجصناعةباستثناء،بمدهاعديدةسنواتوخلالالاولى

!لمانالرنيسيةالتصتنيععوائقاحدانفيشكمنولشى.البريطانيينايديفي

فرضتهاالتى)1828("تركمائثاي،محاهدةمنبدءاالخارجمعالتجاريةالاتفاقيات

قدرهموحداجموكيارسماحددتوالتى،فارسيةعسكلريةمزيمةاعقابفيروسيا

اصبحتانالسابقةهلىهتلبثنلم،المبلدينبينوالوارداتإدصادراتكلعلى5%

حمايةأيةفرضاستطاعةمنايرانحرمتقليدا،الاخرىالدولمعاتبعتقليدا

ايرانالىتصدرانكلتراكانت،مثلا،1828فمند.الوليدةلمناعتهاجمركية

،5lياردمليون6،28الى(183عامارتفحت،القطنيلنسيج3منيارداَمليون.

امتيازاتمنالاجانبنالهبمايتضاعفالاجنيةالمنافسةلهرهالاقتصاديالاثروكان

مننفهالوقتفييزيدالاقتصادىاي!ارتخلفكانبينما،السياسينفوذهمبحكم

0181عام(،"فوفريهالفرنسىالطبيب!دتبوقد.الفربامامالسياسكمفها

لابنب".لديِنج!جمهإتصبحالقفارسبلادتلبظلنتتياز"!دخحتضلى
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مماهداتعلى0091وJمه5بينوقمتالبلادهلىهحكومةاناذcحقاهذاوكان

يمكنتدبيرأياتخاذعنيدهاتثلكانت،دولةعرةخمىلصالح(امتيازات)

الى"رو!للوسايليزه"الجفرافىالعالمدعاماوهذا.الاوروبيةالمصالحيؤذيان

تملكلااللدانالمتنانسانالموليانالانهماوانكلتراروسياان":5091محكاملقولة

وخطب،ونزواتهمااراداتهماتلبيةالثاغلهمهاتجعلانالاالفارسيةالحكومة

مظهراولكانوقد."رغبا-!مامنالمحتملواستباق!غضبهماواتقاء،ودهما

امتيازهو،الاقتصاديةالمبوديةاعمالمنعملضدموجهاالمبىالفحللردبارز

الانكليزيللرأصمالىIAN.ذار2فيمنحالذي(وتصديراوبيعاانتاجا)التبغاحتكار

الفارسيةالثورةقمعفيالاولالعاملكانالروصالتدخلومن،"تالبوت.ت.أج

13يوماتفاقتوقيعمنوانكلتراروسياتمنعلمالتىالنورةهذه،11911-.511

بابلاغنفسهماتزعجانلاثم،ايراننج!النفوذمناطقبموجبهتتقاسمان7091ب2

هلىهمثلانالواضحومن.توقيعهمنلفيربحدالاالايرانيةالحكومةالىامره

مستحيلا.امراالمستقلللتصنيعجهدأيتجملكانتالظروف

u.بمداما i 1 Tاث!ك.الىفيهاسبيلو،فيهاغموضلاواضحةلمسألة

الراسماليةتقليدطريقفهجقدحكلوميةاورأسماليةصناعةلبناءالجهداناذ

المستقلةالاسلاميةالبلدان!دلفي،وعلنيةواضحةبصورة،ا،مرييهةالاوروبية

كانتوالتي،باخرىأوبدرجةصتعمَرةكزالماكانتالتيتلكنيحتى

ولقد.الاقتصاديةالمبادرةعلىالقدرةببحضتحتف!فيهاالمحليةالبورجوازية

مصريةصناعةلخلقونجاحكاف!بمزمالديالمصريالرأسمال!،حربطلمة!لتب

مطالبنا.-.--ْان.بكملقتذىأننريد):فرنسصحافىعلىالردفييقول،حديثة

نا،كا،خرين.انْهو،الشمستحِتمكانهونريدهمافكل،يظضمة
.نته!لى؟جج!مستهلاك،-وانننتجَهمانصدروان،انتاجاونزيدننتج

الطريقتهدابالجميلعرفانوكنا،فداكمعلئنسرالهدفهذاوصؤ!3كونحن

.(عايهدللتموناالذي

أوضحاحد،(كالبغوضيا)الاجتماعىالمالمكان،"2391!ثاموكدلك-

فىيقول،الكمالىالحهدفىمسموعاصوتاواكثرهمرؤيةالحديثةتركياءفكري

شىءكلقبلمدكوةالجديدةوتركيا،الكبيرةالصناعةعمادهاالدولة":لهدراسة

التي،الجديدةتركياانعلى.حديثةرولةتكونكيماوطنيةصناعةالاءالى

ترىانتستطيعلا،الاوروبيةوالتقنياتالمخترعاتباحدثالاخدعليهاينبفى

بد،بل،عفويةبصورةالافرادلدىالمبادرةروحتنموانالىيتأجلتصنيهكا

الاوروبيةالمستوياتنبلغانمن-الحسكريهالتقنياتصميدعلىفعلناكما-ننا

يرفعهلىا"غوكالبضيا"كانولقد.(،الوطنىالمستوىعلىبجهدالصناعةفي

كانتولقد."اوروبيةومدنية،اسلاميةوديانة،تركيةأمة":يقولمثلثاننحارا

احدهمقال.الكماليةالثورةحولالملتفينالزعماءجميعدستورتركيا"اوربة"

الجملةوهلىه..جميمااوروبيوننحن":9162عام-"أدهمصدري"و!-

علىوهو.والحماسالعزمفينايدفعجماعىعكرينشيد!دافالائناعلى
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مثلناهوهلىا:اوروبييننكونان.وعجائزشبابا،واغنياءفقراء،جميماشفاهنا

القانونتقديمفي6؟91عاميقول"اسمدمحمود"المدلوزيروكان."الاعلى

الحيويةومبادئهماالحديثةالمدنيةقبولقررتقدالتركيةالامةان":الجديدالمدنى

تاتورك2كمالمصطفىكانالتى،الحديئةالمدنيةوهده.((تحفظاولاشرو!ولقب

كلوترى،الفضاءفىوتطير،الجبالتخرق)\بأنهاا،سبقالعاعنييصفهانفسه

والتى،وتسبرتن!رالتيآلممرفةهذه"،"البينلاتراهاالتى!النجومحتى،الاشياء

بدأتمثالهاوعلى.الاوروبيةالمدنيةهى،"الجارفسيلهامقاومةالىسبيللا

الذي،الخاصالرأسمالىوالمثروعالحكوميالمثروعبخلق،نفسهاتصنيعتركيا

وقد.الحكوميةالصناعةمبدأاعلانبرغمالمساعداتانواعوكلالتشجيعكلينال

عددبلغاذ،ضخمةثار2لهفكانتالصناعةمساعدةقانون2791عامصدر

رقحةانولرفم،1391عام242مقالل3391عامفى0014الصناعيةالمثروعات
--...!حهب.

17و16بينكانواالذين،الصناعةعمالعدداماكثررااصخراصبحتالدولة

منقريبااصبحثم،سنواتعشرمدىفي2الفاالى-62قفزفقدور-،عامالفا

ص-هـء--ةلآا93عامالفا09

هذهبردللايجازطلباولنكتف.ايرانفيلثهدهالواضحالتحولهلىاومثل

بماضيممجباابيكان":شاهرضاابيهراء2عنالحالىالاهمدكراتمنالفقرة

الموروثة.تقاليدنامنالتقدممعيتمارضلاماصيانةعاىحريصا،!سىالمحيد

امورالشعبورفاهالامةوسيادةالارضاستقلالبأنالاقتناعثديدكانومنه

الىقليلةبرحلاتالايقملمانهصحيح.باليربالعاجلبالتمثللايِاصيي!ل،

حديثةمصانعانشاءرؤياكائتفكرهعلىالمسيطرةالدائمةالرؤياولكن،الخارج

وجيوشومدن،.حديثةريوشبكات،إينيبكدوبوسدودc!مسان!يغرب

هص."المتحدةالولاياتفياواوروبافيالتىكتلكللمواصلاتوطرق،منظمة

30جهوكلفىالثلاثيناتاوائلمنلىالايرانىالحاهلبهااهتدىالتىهىالرؤيأ

.بلادهلتصنيعبلىلهاالتى

صورةعلى،بداياتهفيسيماولا،وايرانتر!ديافيالتصنيعجاءولئن

اشتركية"اسمتركيانيذلكعلىأطلقلئئبل،حكوميةصناعيةمئروعات

عنالخروجابتفاءهذاكانفما،الستةالكماليةالحركةسادىءمن،كواحدالدولة
-!ىُ
يبدو!لما،ضرورةعنجاءولكنه.موهوملتقليدرعايةولاالراسمالىالفربنهج

هذاايضاولنذ!لر.((غ!ضياإ)دراسةمناوردئاهاللىيالنصمنواضحا

:استانبولفيالحقوقكليةعميدهو،الاتواكالقانونرجالمنلواحدالقول

ولافتقارنا،الخاصةالمثروعاتاصحابلدىوالامكانياتالمبادراتلقصوربالنظر،

عاتقعلىتقعانطبيميا!لان،الاجتماسالتماونروحوالىالاقتصاديةالثقافةالى

...الجبابىالجهدهدابتحقيقالقياممهمة-الوطنيةالمثلحاملةوهى-الدولة

مملمبدلمالجمهوريةمنهااتخلىتولئن.تركيانيالدولةالثترا-ليةمعنىهوهدا

عَآلموضعهفياشترككتابويقول."وطنيةضرورةعنبلنظرية.نزوةفليع!.،عي

-الزعماءكبارحددهكما-الدولةدوران،؟بلجيكياستاذمحتركي-اقتصِادي
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تركيافي"الدولةاشتراكية"انذلكالىمضيفا،،الفرديةالمبادرةتقفحيثيبدا

نرىبينماهلىا."الاجنبيكراهيةعلىقائمةولا،ْكمبدأالراسماليةضدليت"

يعلن،0591حتىمنافسدونتركياحكمالذي،الجمهوريالثعبحزبنامجء

جوهريا،امراالفرديينوالمبادرةالمملنمتبركنالئن":فيهالبسلاصراحةفي

ا!تتصلالتيالقضايافيفعالةبصورةالدولةنثركانا،ساييةمبادئنااحدفان

بفيةالاقتصاديالميدانفيالخصوصوجهوعلى،والحيويةالعامةالوطنمصالح

دورهوالاقتصادفيالدولةودور.ممكنةفترةأقصرفيالرفاهالىالامةايصال

."وتوجيههالعملوتنظيمالخامةاثروعاتتثجيعدورلكوكلىالفعالالبناء

ناللدولةبدلا":يقولحينقاطمةعراحةموقفهفىيقللاايرانوشاه

الخامة.الاستثماراتولقصوروالاداريينالتقنيينلافتقادنظرا،الرإئدبدورتقوم

فالحكومة.اليومالميادينبعضفيكذلكيزاللاابيايامنجماصحيحاكاناللىيوهذا

الامر،كانوأيا...الجديدةالصلبصناعةبناءتستطيع،مثلا،اليوموحدها

خامة.لثركاتالراهنةالحكوميةالمصانععنتدريجيانتنازلانهىسياستنافان

بدراسةتقومكيماالتنظيمشؤونفيللخبرةامريكيةمؤلسةاستخدمناولذلك

التازللاحتمالتمهيداالانتاجيةمستوىلرفعالممكنةالتحسيناتواقتراحالانتاج

."الخاصةللمروعاتالمصانعهذهعن

الرالماليالمثروعهوالبلدانهذهقادةلدىالاعلىالمثلانالقولخلاصة

الاستئمارعنالمحليالخاصالمالرأسباحجاماصطدمواقدكانوافاذا.الخاص

فىبهيقتدونمثالالىيفتقدونالراسماليينانذلكفردالحديثةالصناعةفي

يأ،تلقائيةبصورةتكونتقدتكنلمالحديثةالرأسماليةعقليةوان،المجالهذا

يضاف.خارجية،اجنبيةأع!-لبنبىب!ايرصضاديف!يفييراقمهفيكانالامران

النهوضجم!جدوىآلاتمثترالاساسيةالاستئماراتانمنألونمهوماذلكالى

وهكدا.بالربحاملاالاستثماراتأقلنفهالوقتفيكانتالبلدانهذهباقتماد

لتمليم(قبلمنمصرنيعلىمحمدفعلكما)الريادةبمهمةتقومانالدولةاضطرت

وان،لاستثمارهاالسبلافضل،الحيبالمثل،صِاِلمحليينالاموالرؤوساصحاب

امامهاالمجزيةالاستثماراتابوابوفتحالخامةالراسماليةبمساعدةايضاتفْؤم

التحتيةالبيةبتث!ييدسيماولاالمجزيةعْيريلأستثماراتبتلكهيتكفلهاطريقعن

حديث.اقتصادلكلعنهامحدىلاالتى

التىالرئيسيةالاسلاميةالبلدانفيالصناعةلتطورالتلخيصهلىاضوءعلى

طابعمنذكرناهاالتىللوقانعماوبرغم،كلهاوالاستقلالبمضصتقلةظلت

بت-تقييلإاكأجاالمسلمالثرق.نيالصناعيةالرإسماليةانيتضع-لنا،جزئي

تم،الماضيةالاربعينالاعوأمقبلالئبيالنمودرنجاتأغفىَالمناعةبلغتفحيث

عليمحمد!دانولئن.ممرفيعلىمحمديديعلى،حكوميةصناعةبانثاءذلك

منجدوىلاانيرىكان(ماحدالىحقعن)لانهفذلكالطريقهلىااختارقد

ممرباشاكانولقد.تلقائيانمواالمحليةالصناعيةالراسماليةتنموانينتظران

1833عام،!دونتبوالودوالبارون"بهثحدقدوهو،الاذراككلللىلكمدركا
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ءش!للاجعلانبضيةولكن،شيءكلعلىاستوليتلقد":صريحباسلوب

الضرورية؟القروضيقدمانوسعهفي-دانمقأسوايذلكيستطيعكانمن.منتجا

أتظنأاتباعهاينبضالتىوا.لوسالًل،الجديدةالزراعاتيحددانيستطيعكانمن

أ"التوتوشجرةوالحريربالقطنالبلدهذاالىيأتيبأنيفكرانيمكن!داناحداان

كما،النموطورفيهيحركةتعجيلدورابدايكنلمعليمحمددورانيعنىوهذا

القطيعةدور-المكىعلى--لانبل"تسامبا2..مت"نياتىالسوإلمؤرخيملن

كانولقد.الاوروبيةالقدوةتحفزهجديدبمسارالاخذبفيةالراهنةالظروفمع

التصنيعالىالحاجةبمدىمكان!دلفيالمحليينالحكامكليقنعالاوروبيةالقوةمثال

لمأويررلمالقرنهدامنالمثريناتقبلمنهمأياولكن،الوطنىالصحيدعلى

والعز-!ويرضوحالذ!ل!منالك!الىيحتاجذلككاناذ،علىمحمدتقليديستطع

بجلاءالتصنيعمزايالجمَيع"3فيهادركوقتوجاء.إبظروتمواتاةوالي،الرؤية

قوة!لانتاذ،الاوانفواتبمدالاغلبفيكانذلكولكن،فرضا"عليهمتفهفرض

لماذا-مجليهمجداالص!يرمنتجملوعسكريااقتصادياالفربية،(لامبريالياتإ

المصبرية.بالقدوةيخذواان-المتجيلمننقل

ربعمدىفيا،زدهاراستطاعتقدتكنلمنفسهاالمصريةالتجربةانالىهذا

عاموحدتهااوروبااستحادتفلما،وانكلترافرنسابينالمنافسةبفضلالاقرن

التجربة.سقوهـتلكالىالوحدةهذهادت،قصريةشبهبصورةولو،0(18

بد+بتصنيعالذيهوفكانالاوروبيالمالراسدخولالاوروبيةالهيمنةوفرضت

احتداءا،نموهاتبدافلمالمحايةالصناعيةالرأسماليةاما.المسلمالثرق

التفوقوكان.سيطرتهاتحتعامةوبصورة،لهاوتقليدا،*الاوروبيةبالرأسمالية

التِقنيهسبتىبسببالخصوصوجهوعلى،الصعوبةبالغالنموهذايجعلالاوروبى

الدولَواخضاع،بالقوةالمفروضةالتبادلوحرية،الحمايةوافتقاد،الاوروبية

والصكىيالاقتصاديضعفهاوبفضلالماليةالقروضطريقعنمستقلةظلتالتى

الراسماليةنمودونعائقأيهناككانلماوجدقديكنلمالاورويالتفوقهذاانفلو

لمالنموهداانايضاالواضحمنولكن.(اليابانفيحدثكما)المحليةالصناعية

بهمقطوعاواقماكانالاوروبىالسبقلان،ا،وروبىالمثالهدىعلىالاليتميكن

محاولةأيةعلىدلالةايةمكانايفيئرىلاعلىمحقدعهدونج!.قبلهاوما0018مند

فىمر-فهوالحكوسالصناساثروعاما.صناعىمثروعأيحاب!بيعيعميم

-ء.الاوروبىالاثراقتفاء

محليةكبيرةرأسماليةفيهنمت.قدانبعضهميرىقطاعاهناكانعلى

مصر.نج!سيماولا،الزراعيةالرأشماليةبدلكنمنى.الحديثالمصرفيخالصة

منراسمالية"انيرى،اليهالائارةسبفتالديكتابهفي،الملكص!لاعبدفانور

بلاساليبالانطباعبالغة،الاولىبالدرجةزراعية،متخلفة،الاصتمماريالنمط

عهدمنالاخيرةالسنواتبينمصرفينشاتقد"القديمةالاقطاعيةمنالموروثة

الازاضاستنلالانوالواقع.5291ثوزةوبين(9184عامالمتوفى)عليمحمد

التوسعمع،البريطانيوا،حتلال088Iبمدبالنموبدأتدمأجورينعمالبواسطة
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تثلير،7091ومنلى.الوحيدةالزراعةيجعلهايكادتوسماالقطنزراعةفي

وفي.زرأعيينعمالاكانواالحاملينالريفسكانمن6،36%انالىالاحصاءات

ولئن.الريفأهلمن74%الىيرتفعالمالكينيخرالفلاحينعددكان1011-9591

-لانفقد،خر7موردعمليالهميكنلمانهبمحنى،"بالقوةمأجورين"كانوا

فقلىملايينثلاثولكن،ملاس!السلعسرةمنهم،مليونا14!دهم

البالفةا،راضيأصحاباليهمنضيفانويجب.بانتظاممأجورينكانوامنهم

منهم،حا،انضلمالكينلدىبالحملالاالعيشيستطيمونلاالذيناولئك،الصفر

وفى.الريفسكانمن%5أي،نسمة0007501يمثلونعائلةرب000215وهم

تتجاوزالتى)الكبيرةالمليهاتمساحةمن%56انيقدر!داننفسهالتاريخهلىا

عمليااي،المالكقبلمنمباشرةصمتفلةكانتبل،مؤجرةتكنلم(فدانا.؟

.)6(مأجورينبواسطة

هذهانذلكيحنىة.ل،الريففيالاهمية-بهـ.-!اذنالرأسماليةللحلاقات

هنايثيرالملكعبدانورانأايتهالمجتمعَ!3صميدعلىالمشكرًهىالعلاقات

بقروضه،الزراعةنييتحكموالدي،جوهرهنيالاجنبى،المصرفىالمالرأسنموالى

ىJillبالدرجةوهو،الزراعىالناتجمنجداعاليةنسبةتسويقبهيرتب!كما

يقول!لما،صحيحايظلهذاومع.المالميةالسوقفيالمطروحالقطنمنيتالف

المالرأسلشى،بالتاليأهميةوالاكثر،ندرةالاكثرالانتاجعاملان،رياضحسن

"1،رستقراطية(،عدادنيلتخبضخمامالرأستملكانيكفىفلش.الارضبل

الحلاقاتاستخدامعلىتمالارسمرآهلىهعملكانولوحتى،المقارية

الدي،الريفعلىيسيطرلاالمالراسانيمنى:هدا.!!يبلم!إلاولى

الرأسماليةفانوبالتالي.حالايعلىفيههامةالرأسماليةغيرالملاقاتتظل

واالتجاريالمالرألس-فى-ضخمنمومعتعاونتاموحدهاأكانتسواء،الزراعية

سمالي،(-ؤاجتَماسَاقتصاديوضع)اتجاهنيالمجتمعتحو-لانتملكلا،الممرفىَ

وراينا،القديمةالمصورفىالارضاص!تغلإليمىلية!طىاجدتفلقد

هدافييسيرانمحتومالشانه!لما.الاصلامىالوسي!العصرنيمت،!بمضا

المالرأسيحكمهاعالميةبسوقالتسويقهداوصلةالزراعيالانتاجتويق*تجاه

كما،الرومانيةالامبراطوريةايامايضاذلكمثلوجدفلقد،المصرفىاوالتجاري

قدماالصاعدةالفربيةاوروباوبينالثرقيةأوروبازراعةبينالتجاريالاتصالاز

الحبودية)ظهورالى،(الالب)ثرقفي،اولاأدىقدالراسماليالنموطريقعنى

.(نيةلثا

بمدمصرفينماقدزراعيا(رأسمالويا)قطاعااننالواضحالامر!لانأيا

حسنانصحيح.الاوروبىالضفطبفحلتمقدالنموهذاانهنايهموما..لمها

يأونيهنا-السكانىالضغطولكن،الكانىللضغ!نتيجةنيهيرىرياض

."اتصرية"صر:تمابهفيرياضحن-6َء
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المالممععلاقاتفيللدخولنتيجة،باْخرىاووبصورة،ذاتهفيهو-أخرمكان

الزراعيةللمنتجاتالكثيفبالتسويقذلكارتبا!انكما.الاوروبىرأسمالىان

يرىكماحالأيةءاىالتسويقعمليةنمومنبدلاكانانهصحيح.مؤكدأمر

جزئيا،احتاج!لمافحسبغذائيةالمنتجاتتلككانتلوولكن،رياضحسن

انماالقطنزراعةأحاديةونمومحتومفشمويقهِالقطناما،تسويقالى،الاتلعتى

حرببفضقغكدقدنحلمكماهوبل،الحالميةبالسرقالاتصالبتاْثرريبدونجاء

منهتستورداناعتادتالذيالمصدرمناوروباحرمتالتيالامريكيةالانفصال

القطن.

الاعترافعدمرغبةهى،نبيلةرغبةمنبحافز)السوفياتيينالكتابوبمض

بأنالط!ليدحاولواقد(وسواهاالاوروبيةال!ثموببينالمستوىفياختلاتفيي

الاجتماسالاقتصاديالوضعتبلغانتوشكحالأيةعلىكانتالرقشموب

عديهالمأسوفكان0691حزيرانففى.الاوروبىالضف!واجههايومالرأسمالط

بلدانفيا،جتماسالاقتصاديالتطورمستوىان"مثلايقول"لوتكى..بف1ا

موضعتزالماقضية،مستممراتوانصافمتممراتالىتحولهاقبل،الشرق

المستشرقينمعالمتقدمةمعار!لهماحدىفيبشأنهاهمالماركسيينالمؤرخينلأن،جدل

."الفربيين

منكثيربالغبحماسيرددهانطبيحياكاناللىي،الحنيفالطكيدهذاومثل

البالفةالمقائديةالثموليةَتلكظواهرمنواحدةهو،الاوروبيةغيرالبلدانمفكري

انتقادوسأجتنب.الايديولوجياتكلاغرائهاالىاتنساقوالتي،عصرنافيالحدة

بدائهامصابانفسىاناظللتوقدسيمالا،الاخلاقىالصحيدعلىالشموليةهده

اتجاهااننظنانالحبثفمئ.لرهافيبحماسواسهمت،طويلةسنواتمدى

يمكن،الاجتماعيةالمقتضياتامامالانساننفسفيالجذورعميق،القفىهذهمثلفي

كانتآذاعليةيقضىانفيهالمرغوبمنيكونلاقدبل.يومأيفيعليهالقضاء

المقلولكن.الثمنهذامثلتقتضيالنبيلةالاهداتلخدمةالثريةالجماهيرْلحبحْة

بمضنج!الواضحةالرؤيةعنوالتخلى،حغقعليناايضاهما)يماالرؤيةروضوح

الئين.باهظةعهلسةخطيئةاللأخرهوَيصبحقدوالازمنةألاحوال

ظربلفتفسأكتفيالخقيقةعنالبحثمجردهوهناوقصدياما

الانسانيةالقيمةانالى،أخرىمواضعفيفملتكما،المتطرفينالايديولوجيين

حتىعلميايثبتلماحداان.جدلموضعابدالشتالاوروبيةغيرللشعوب

معارضةاعارضهاانىريبدونلاحطقدوالقارىءكهالحرقيةالنظرياتصحةا؟ن

فاذا.الراهنةعحارفنابميزانمفلوطةلانهابل،مؤذيةكونهابسببلا،صريحة

رأسمالى،اجتماساقتصاديوضعالىتصللمالاوروبيةغيرالشموبكانت

عالية،ممانيهااحدنجماتكونقدالتىالبنيةهدهالىالاوروبيةالثحوبووصلت

عليهيستحقونلاوالاولون،هؤلاء"مزايا"واولئك"نقائص"عنناتجاليىافهلى

ناللاخرينولامنهيخجلواانالاولينعلىوليس،امافاةالاخرونولاالحقاب

دونالاتجاههدافيسارتعميقةوتاريخيةاجتماعيةعواملهينانما.بهيفخروا
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الانسانيةالقراراتدورلأنلا.منماولادعماعليهاسلطانكبيرلابشريكونإن

كانمماخاصةغاياتتستهدتكانتالقراراتهذهلانبل،ا،هميةبالغيكنلم

وحين.المامالتطورهداعلىبأثارهايتنبأان-الاقلعلىمعينةمرحلةقبل-،حد

تملك،درجةبلفاقدولابكهاوالاحداثالمواملتحاجز!دانالمرحلةتلكالبثربلغ

الذيللتاريخماباسملا،الاحداثمجرىتةج!انانسانيةميئةأيةكلء!ا

الاجتماعية.التطوراتلماضىالموضوعيةالقوةبتاثربل،مطلقسلطانمنيؤلهونه

مارك!راء2معتتمارضوالتى)فياتيونالوالمؤلفونيقدمهاالتىوالحجج

"لوتكى"بهايقولالتى،،الحججهذهمن.الاقناعمنتكونماابعدهى(وانجلى

"المانيفاتورة"ولكن.مثلامصرفي"المانيفاتورة"صناعاتتطور،غيرهخرون2و

بأسلا"رأسمالويا"قطاعاكلهاعرفتمتمددةمجتمماتفيالقدممنذظهرتواقمة

يقول.راسمالىاجتماعىاقتصاديوضعالىت!ابايذلكيؤدياندون،بنموه

اطاريزاللااطارفي،محليةمتفرقةبصورةتنشأانيمكنالمانيفاتورة":ماركس

الاتحاداتجا"نبالى،الايطاليةالمدنفيمثلانثأتهكذا.سابقةاخرىمرحلة

علىيسيطركثمكل،المالرأسوجودشرو!ولكن.(الكوربوراسيون)انحرفية

نطاقعلىالنمومنلهابدلابلمحلياتوجدأنيكفىلا،عامةبصورةمامرحلة

."واسع

المؤلفونيقدمهاالشالاخرىالحججدحضفييصلحنفسهالردوهذا

كنموللرأسماليةالاستمدادعلىدلائلفيهايرونسماتبوصفهاالسوفياتيون

الظواهرفهذه...الخاصةالعقاريةالملكيةونموالحقاري،الريعوتطور،المدن

الرأسمالى،الوضعنحوالمحتملللانتقالضروريةشرو!الاحوالاحسنفيهى

قطاععلىيثتملاقتصادينظامذاتاجتماعيةبنيةفيعناصرتكونانالممكنومن

منعددتواجدمعولكن،البنيةهدهمثلالاسوعلى.واسع"رأسمالويا!

ا،قتصاديالوضعاوروبافيينموانامكن،الاخرىوالمارضةالبنيويةالظروت

حتمالهابدلاالبنيةتلكانعلىبرهاناابداليسهداولكن.الرأسمالىالاجتماعى

يستخدمهاالتيالمجازيةالصورةلب!نرىهناومن.الرأسمالىالوضعتلدانمن

،بأخرىاوبصورة،كانتألاقطاعيةالئرقدولا!لثران)\:يقولحين"لوتسكي"

عننقولانالاصحمنلكانالمجازهدانستخدمانأردنافلو."بالرأسماليةحبلى

ابدايؤديلاالزواجسنالمرأةوبلوغالزواجسنبلفتقدكانتانهاالمجتمعاتهذه

يصداوالرجالعلىيمتنمنوأخريات،عواقرالنساءفمن.الحبلالىبالضرورة

.المجتمماتلكو!للى.عنهنالرجال

كانايديولوجيةنظرةهىوامثاله"لوتسكى(،تفكيروراءالكامنةالنظرةان

اصيلاجزءااصبحتالنظرةهذهولكن،متمارضةمتأرجحةمواقفتجاههالأركس

القرنعرفهاالتىالتطوريةالايديولوجيةظلفينموهابمدالعقائديةالماركسية!ق

فيواحدبنهجتأخذالاجتماعيةالاشكالجصيعانالنظرةهذهوتقول.عرالتاسع

بمضكانتوان،الوقائعتخالفهقولوهدا.وصعةبطئاتباينتوان،التطور

به.الاخذالىالايديولوجيةبحاجاتهامدفوعةنفسهاترىالراهنةالتقدميةلحركات
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بعضعلىئأخدهتخلفاليىوهذا.مسدودطريقفييسرماالتطوراتفمن

فىالتطورعدمبانفالقول.يفملونمعارضيهان""لوتسكييظنكما،الثموب

ناسبق!لما،نحاربهانيجبقولوعاهةمأخدهوالحديثةالرأسماليةاتجاه

توشكرأسماليةمكانكلنينرىانالىيدفمناانلهبنبنىلاهداولكن،اثرت

تتفتح.ان

البرماننستطيعلا،ممارفنامنالراهنةالحالةفي،انناهىالقولخلاصة-

ستبلغ،الاستمماريةالفزواتتأثيردون،كانتالاسلاميةالمجتمماتانعلى

علىنبرهناننستطيعلالكوكلى.الامويكيةالاوروبيةصيفتهنيالرأسمالىالوضع

البنىتملككانتانهاالىتشيرالد،ئلكلانعلى.ذلكلتستطيعتكنلمازالا

التطوراتبحضانلوالوضعذلكمثلالىتصلانيمكنكانا!هفالتي

الظروفوهدهالتطوراتتلكانهوالواقعوالامر.ممينةطَروففيلهاتوفرت

بالرأسماليةاخدهاكانهناومن.الاوروبىالضفطدهمهاحين1فيهاقائمةتكنام

الاوروبيةالرأسماليةكانتاذ،لاوروباتقليدااو"اوربة"!دان،خارجىمنثأذا

معه،التلاوماولهالخضوعينبض!لانأعلىوضحا،محسوسةجليةبصورة،تمثل

البنيةطبيمةبسببعص!اكانالتلاؤمهداانعلى.امامهالانحناءاوتقليده

التفوقضف!تحت-فيهايتحققانينبضكانالتىالظروفولأنالداخلية

كث!حاولولقد.الممنيةالشعوبحريةعلىخطراتؤلفكانت-الاحقالاوروبى

فكانت،المرالخياوهدايجتنبواان،يلةطوحقبةمدى،المحليينوالمفكرينالحكاممن

محاولةعبرالتملصهداالىعبثاسمواالحقائديونالمفكرون:رهيبةنتائجلذلك

لم،التحققمستحيلنى2قراقتصادمن،ثالثطريقمنواقميةغيرئماذجبناء

خرافية،صورةالاجتماعىالعالمعنذهنهمفيصوفيونالابنجاحهالايمانيشطع

التحكمومحاولةمنقلىصابعنايضاهميبحثونالاوروبيينالاتتصاديينمنقلةأو

محمدارادهالدي)7("التثقيفي"الحكومىالاقتصادفيبدتكما،المساروجهةفي

انتهت،اللالورككمالمصطفىطبقفا!لماثم،بالرأسماليةالاخلىالىطريقاعلي

النموذجالاحقاينهجهللمفعلاالثالثالطريقاما.مجديةحقاتكنلمنتائجالى

النموذجهداانبدااذ،صورهاولىفي!اليةالسوالتجربة!لانتاللىيالاشترا!لى

اجتماعيةمرحلةتحقيقوعلى،الراسماليةبهاتمدالتىالنتائجبلوغعلىقادرا!دان

قطعمنيتطيمهبما،ئفسهاالرأسماليةمنافضلتكونقدمرحلةبل،افضل

حربةعنالتنازلالىبالاضطرارالمخاطرةدونالبنوبةالمصاعببمضعلىالطربق

ومن،الاخطارومنالمصامبمنيبرألمالاخرهرالثالثالطريقوهدا.التقرير

.اخرىمسألةهلىه

ص

فرفناان5:لهيقول-0(18عام"باورينغجون"يرويماعل!-عليمعمدكان-7

."الربحوليى،التمليممو
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الاسلاميالديئتاثير

الاسلاميالدينانن!لىالدليلاقمناالكتابهذامنطويلةصفحاتمدىعلى

نموأمامعائقاابداتكلنلمتعاليمهوانالرأسماليةالانتاجصيغةعلىق!يمترضلم

راسمالي.انجنماعىوض!اقتصادىتكوينالىالطريقعلىالحيغةهذه

الحديثالحصرعتَتئآلانَطباق!للينطبقلويسطى3الحصورقي-يصحوما

صورةعلىالوسي!المصرفيعرفت"الانتاج"رأسماليةانرأينافلقد.والمماصر

المممل.صورةعلىالراهنالمصرفيتمرتوهي،"المانيفاتورة"و"الورشة"

لمنفسهاسظلتوالمأجورينالرأسماليينبينالجوهريةالانتاجعلاقاتاناي

فلش.خاصةبصورةالمستخدمةوالتقنيات،والتنظيمالحجمهوتضيرما.تتضي!ر

يأتولم،مقبولةالماضفىكانتوقدمرفوضةالحلاقاتتلكيجحلسببمناذن

جديد.دينىنصايتحريمهافي

الصناعاتبمضفهو،يحرعونهالاسلاميالمالمفيالدينرجالانبدامااما

تنبومابقدرالنصوصمعالواقعفيتتمارض،التىالاشفلالاساليببمضاو

قيمةالانحطا!عصوراليهاون!بتالسائدالحرفقبمةاكتسبتالتىالتقاليدر،،

دينيةفتاوىتحريمهاتؤيدالتى)الروحيةالمئروباتصناعةذلكومئال.دبنية

...الخ،كماملاتالنساءواستخدام،(الوسطىالقرونالىترجعمحترمة

تحريمنظريةالتقنياتببمضالاخذمحاربةفياعتمدوامحافظونمفكرونوجدولئن

سولايكنلمممارسةكلتحريمامرالوسطىالمصورمنذانتهىفلقد،"البلكة"

امروهة.اوالمستحبةاوالحنةالبدعةبينتمييزاقيمكما،الرسولعصرفيبها

والتبغ.كالعهوة،بدعهبوصفهالاستنكابىالاولىايامهفيلقىالماداتفيجديدوكل

بمدوجدانعامةبصورةحدثبل،الجديدة"البدع"ائت!ئاريمنعلمهذاانعى

يفعلواانعليهميحسرولا،سابقوهمحرمهماصراحةيحللوندينرجالقصيرحين

والحجج.النصوصبألانيدالمتناقضةفتاواهمفيدعمواهؤلاءفحلما

والتيالعربيةالجزيرةوس!فيولدتالتي،الوهابيينشيمةتميزتولقد

شبها!لثرالىامتدادمابصد)السموديةالمربيةللمملكةالرصميةالحقيدةيلانتمثل

تحريمالبدايةنيمشايخهاوحاول.البدعمحاربةفيبصرامتها،(291؟منذالجزيرة
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ل2المزيزعبدالملكسيماإلا،السياسيينقادتهاولكن،الحديثةالتقنياتبعض

السلبية،المواقفهذهعلىتفلبواانيلبثوالم،لوهابيتهاخلاصهبرغمسعود

نذ!لرانيكفىبل.الاذاعةولاالهاتفولاالبرقيالاتصاليحاربمنهناكيعدفلم

الصناعةعلى(ميزانيتهامواردربعوفي)القوميدخلهاا!لثرفيتمتمدالعوديةان

ذلكيفترضبما،المربىالخليجعلىا،سلاميةالبلدانمنبضحةومثلها،البترولية

رأسماليةثركةتملكها،والضخامةالحداثةبالفةلمنمثأتالدولةارضتقبلمن

.البلاداهلمنوالمستخدمينالحمالمنكثيربالاجر"،خدمتفييحملامريكية

تطورعلىسلبىاثرالاسلامىللدينفيهابداالتىالرئ!ي!ةالطريقةانعلى

وقدالنررعقو!وخريماتح!هـبفمائدةا!إسماهـالاتجاهفيالاقتصاد

هو،بم-:مائةهذافيفلندكرذلكومع.قبلمنمطولاعنهاتحدثنا

التوظيفاتكانتكيفنفهـماناذننستطيع":2191عام(-اردلوثروب)اقول

الاضطرابانذكرناICIسيما،،قرنقبلالشرقكْبالاموالرؤوسالىيهيياتمتقر

الرايذويامامالطريقيدانكانابفائدةللاقراضالدينوتحريمالشاسي

مجالاتفيكنوزهماستخدامعلىيوافقواانذلكلولايحتملكانالذين،الحصيف

فىوأتضا،الدلالةواضحتجا"تتلوَب،يضيفمباشرةهذابمدانهعلى."رابحة

للفاعليةسبيلهناككان،وبالطبع":المنطقالىالافتقاركلتفتقر!مذاجة

فىالائلالمالرأسكليستخدمكانالرباهذاوفي،الرباسبيلهو،النقدية

.)8("القديمال!ثرق

ولمقودبفائدةللقرضالدينىالتحريمعاملكاناذاailنقولانهذامننريد

ذا.الفالبفيلهيزعمممابكثيرشأناادنىالدورفهذا،مادورالمبقدالفرر

نطاقوعلى،دائماانصرفقدالدينعلىالاحتياليكونان،مئلا،نفربماذا

فمْفورأرالقيرصروهـ-!ص!الإ"إ،جداواسع
القرنوبدايةعرالتاسعالقرنفي،الاصلاميةالبلدانفيالاموالرؤوساصحاب

الاسهمشر!لاتطريقةاستخدامومن،الصناعةفياموالهمثوظيفمن،المثرين

لان،مسؤوليتهابداتحمللاالثريمةأحكامولكن،ممروفواقع،الاستئماراتك!

البنةكلاليهاتدفعكانتالتيالمواقفتقنينمناكثرتفمللمالاحكام

للعصر.الاجتماعية

ومنها،بالاسلامياصلةلااخرىمجتمماتانهوذلكعلىالقاطعوالدليل

الاخرىهيعرفتقد،ا،سلاميةالبلدانلمجتمعمماثلةاجتماعيةبنيةذاتكانت

للتحويماثرأياليهمايصللم،.اللتنواليابانالصينمثالولنأخذ.الظاهرةتلك

ني.2القر

حصلالتىالخامةالثرواتان":3591عامصينياقتصاديعالميقول

يتمثلبل،الصناعةنحوابداتوجهلاالصينيونوالموظفونوالعسكريونالتجارعليها

الخبراتيفتقدونالناسهؤلاءان.المصارففيودائعوفيعقاريةملكياتفياكثرها

بالفرنية(.2391وباريى،بالانكللبزبة2191بورك)لو"الجدبدالاصلاممالم"كتابهفي-8
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قبيل،خر2ويقول."الصناعيةالادارةميدانلدخولتؤهلهمالتىوالممارف

الاولىبالدرجةالصنايهاتحتاجماان"؟الصينيةالاشتراكيةالثورةانتصار

الحديثةا،صارففيالمتراكمالمالراسانالمؤلىفومن...الصناعيالمالراسهو

مصرفان.الاجلقصيرةقروضشكلء)ىالاالصناعةتصرفتحتيوضعلم

لتصحيعالفرورةالنشاهـبالغوجوهمنوجهوهذا،بمدعندنايثاْلمالاعمال

.رس."يقول.الجهدببالغالاالصينتدخلفلمالاهـ،مشركاتاما0"البلاد

بواسطةالاعمالمبدأبحدالصينيونيستوعبلماليومحتى":ا!ا5عام"فوجل

ويديرهايملكها،المصارفذلكفيبما،عملياالمشروعاتفكل...الاسهمئركات

."شركات،افراد

بالاساليبللاخدبذلالذيالضخمالجهدرغمفملى.اليابانحالوكذلك

نا":7؟!او1491بينالحقبةعنيقولمننجد،1868عاممنذالحديثة

.محدودةقلةظلواصناعيةسنداتفيمباشرةاموا)هملاستثمارالممتمدينانيابانيين

التوفيرصناديقفياوالمصارففيمدخراتهميودعواانيفضاون!لانواالناسفأ!لثر

هلىهتقدمهكانتللتصنيعاستخدماللىيالمالرأسمنوكثير،البريدمكاتبفياو

كانارسميانمصرفانوهما،المقاريالمصرفاوالصناعىالمصرتاوالمؤسسات

افرادكان،التصنيعبدايةوفي."حكوميةسنداتلقاءالفرضلهذاالامواليجممان

فيبأموالهمالمجازفةعنيحجمون"انفسهم"المال\)ملوكوالفنيةالكبيرةالاسر

صريحةدلالةأيةتظهرانقبل،ضخمارأسمالياانفاقاالبدايةفيتتطابمشروعات

اليابانيةالرأسماليةفكانت...الربحتحققانالمثروعاتهذهمثلقدرةعلى

وبمساعداتها.الدولةحمايةظلفيتنمو-المدفأةالاصطناعيةكالحدائق-البدائية

والائتمانية،المصرفيةوالمملياتالتجارةفيالبقاءيفضلالخاصالضخمالمالكانْرأس

راسالمالكانبينما،الدولةقروضمبدان،والمجزيالمضمونالميدانيْسيماولا

المقاريوالريعوالرباالتجارةكانتحيث،1الريفلتركيحفزهمايجدلاالصفير

فىالسيلمنالزراعةفيالمستثمرالمالرأستمنح،الخصوصوجهعلى،المرتفع

الحربينبينفيمااستطاعتقدفكازتهمالالىشركاتاما0"الصت،عبفا،قنية

عليهايزاللا"كانتولكنها،الضخمةوالتجارةالضخمةالصناعةعلىتيطرات

."اليابانىالاقتصادفيواسمةقطاعاتالىيدهاتهدان

على،قليلة!للماتالافيهـ،نفيراندون،تنطبقانيمكنأ،وصاتهذهكل

المجتمعاتمنممينانمطابأوصافهيشملعاموضعاماماننايعنىوهدا.الاسلامبلاد

،قرونمنذيسرفيعليهالناساحتالدينبىبتحريمصلةايةلاسبابهتكوناندون

تتجهانمنيمنمهافلمالوسطىالقرونفيالمسيحيةاوروبافيمثيلهرأيناتحريموهـو

الوضع،بهذاابدألهعلاقةلا"الاسلام"جوهراناذنالواضحمن.الرأسماليةالى

.ثبىءكلقبلاقتصاديةفأسبابه

؟الاصبابهدههىما

يتوقحهالذيالكسبدامماطبيميامرالصناعةفيالاستثمارمنالمرءنفرةان

خر2مlالتخدمنرجاءهيستطيعالذيذلكمنادنىالصناعىالاستثمارهلىامن
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بل،الضيقبالممنى"ربح"كمجردلا،فحسبكميالا،"ادنى"ونقول.لمدخراته

يلحالمَي"السيولة"مثلا)الاقتصاديالصميدعلىسواءالانواع!للمنكفوائد

منانماهـممينةوهناك.البىجاهةصميد،الاجتماعىالصحيدعلىاو("!دينز"عليها

ففى.النقدسيولهمنادنىالارض"سيولة"فيهاتكونانيمكنلاالمجتممات

وا!مقاريالتوظيفمزاياافضلية"لو!دوود.و.,_"يظهراليابانعنالخديث

تأثرفعفض"منما!دلالمرءيقبللموان،للدحضقابلةغيراظنهـاصيفةفي،-ل!!يه!إب

:"كينز؟براهـ)آ

ذلكمنعاليةسكنية!لثافةذيمجتمعفي،زراعياالاقتصاريكونحين"

بفضلمرتفعبمستوىالحقاريالريعيحتفف،الصناعيالحصريسبقالذيالنوع

51بمشويهب!ولا.الماومةعلىالصفيرالمكتريقدرةوضألةالكانىالضفط

،الاخرىالانتاجعواملمعقياسا،الارضانثم.المتوفرةالاراضتزدادانيسرنج!

المالكينصبطبقةمرتبطةواجتماعيةسياسيةوجاهة:اضافيةمزايا-لالكهاتحملى

عنهاالتخلىفيويرا،(نسبيةبصورة)ومضمونامستقراودخلا،المقارييق

الواحدللثخصتتيحكلهبهذامرتبطةللربحوفرصا،الامراقتضىاذا(للسيولةا

القيمومذه...الخ،الضرائبوجابىوالمرابىالعقاريالمالكمهماتبينيجمعان

ينتجوما.الفنيةوالتحفالثمينةالممادنكنزفيمختلفةدرجاتعلىنجدهانف!ا

الربحممدلرفعالىيؤديللاكتنازاوالمقاريةللملكيةتفضيلمنالمزاياهذهعن

فىجدبدةاموالرؤوسلانتاجاستثمرمااذاالموظفالماليحققهانيجبالذي

التوظيفهدامثليكونانعلىالمحلقةا؟مالولكن.تجاريةاوصناعيةثروعات

وعدمالسوقضيقبسببمحدودةبطبيمتهاتظلالنم!هذامنصجتمعفيمجعا

وحن.بالارضالمتصلةغيرالفاعلياتفيوالوجاهةالامانوافتقادالتقنيةتطور

هلىهمثلفيجديدةاقتماديةمفامراتمنالمتوقحةوالاخطارالتكاليفكلتحتسب

علىيشجعلابجثالضمفمنيكونقدالمتوقعالصافيالربحفان،الظروف

ارباحمنهتتوقعانالاالجديدا،ستثمارعلىيثجعفليس.شأنذياستثمار

."الدورانالسريمةالبضاعيةالمجازفاتبعضفييحدث-دما،قصيرةبرهةفيعالية

مرحلةفيأي،الرأسماليةبداياتفياوروبافيحدثنفههذاانوالواقع

هدهنيلأ:المرحلةهلىهعن"دوبموريى"يقول.الماللرأسا،ولىال!تجميع

الاستثمارلجملتمامانضجتقدالظروتتكنلم(الراسماليةمن)الاولىالقرون

المال!يرأستوظيفعلىتفضلالاخرىالاستثمارانواعكانتبل،مجزياالصناعى

الظروتاما.سيولةوضألةواخطارمصاعبمنيجرهوماالصناعىالمروعني

يستطاعيكنفلمالصناعةنج!الاستثمارمننسبياضخمقدرعلىللتثجيعالحاسمة

القدحاءالمالكلينملكيةلنزعتكفىدرجةالىتقدمقدالاموالتركزيكونانقبلتوفرها

قبل)الحشاعةتكنولم..المالكلينغيرعنعريضةطبقةولخلقحقيقيانزعا

عاليةدرجةقبولعلىيشجعرحبامجالاتفسححالعلى(عثرالثامنالقرننهاية

التجارةسيماولا،والتجارةالرباكانبينماهدا.فيهاالمالرأساستثمارمن

بأرباحهماالاموالرؤوسيجتدبان،الحقبةتلكنييحدثكانكمابالامتيازاتالمتمتمة
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كانولئن.((الصناعةفيمنهفيهمااعلىالمغامرةعنصر!لانولوحتى،المرتفعة

ظروتعنتختلفكانتالراسماليالعصربدايةفيالنربيةاوروباظروتانصحيحا

المتركة،الحواملمنعدداهناكفان،النقا!منعددفياليومالمسلمالثرق

الثرقمذافيالصناعىالاستثماريجحللا،خاصةكانتوانالمتقاربةالعواملومن

أهميةجاءتهناومن.قرونثلاثةقبلاوروبافيعليهكانمماللناساجتدابااكثر

واليابانومصراوايراتركيافياوالفجاريالمصرفياوروبانيسواء،الدولةدور

التصنيع.بداياتفي

الاسلامية،الدولفيالحديثالىالاتجاهبداياتفيانه،هذاالىيضاف

قدوالفررللربا-القرآنتحريمانيبدولا،الاوروبيةللقيمتقبلهابداياتنجمااي

الالتفاتينبفىكاندونهعقبةاوالاتجاهلهذامقاومةممهانثاتبدرجةاصتوحى

ا،ضطرابمنجداقليلاا،يثيرعمليايكنلمالتحريمهذاانيبدوبل.حولهامن

الاسلاميالفقهفيالخبراءكباراحديقول.المسلمينمنوالمسؤولينالقادةأذهانفي

عملياولكنها،الميادينلكلصالحةمبدئياكانتالريمةانصبح":الحديث

ايضاأأصحيحوهذا...الحياةمجالاتكلعلىكليتأ،وفيطهرهافيقطتطبقلم

علىيفرضكانالفررولعقودلارباالثرعيفالتحريم.الاقتصاديالقازونمجالفي

منذتظهرفأخذت،التجاريةالحياةنيمرامتهااحتماليستطاعلاثروط!المتعاملين

وتفتيثى،والشرطة،الثكاوى!لمحكمة،الثرعىللقضاءموازيةسلطاتالبداية

.(،(9)الرسميةغيرالتجاريالتحكيمكمحاكماو،الاسواق

عشرالتاسعالقرنفيتزالماكانتالتيالدولة،المثمانيةالامبراطوريةوفي

المصلمينمنامبرىالاكثريةلوائهاتحتتضمكانتوالتى،وقلحتهالاسلاممر!لز

خطواتمناتخذتهمانج!الاسلاميةالدولةطليحة!دانتوالتى،المسشحمرينغير

قانونيةاجراءاتجدامبكروقتفياتخذتالدولةهذهفي،"الاوربة"طريقعلى

(1852-1851)للهجرة1268عامففي.الدينلاحكامالمطلقالتجاهلتمثل

قريبمنالدينىالتحريمالىيشيرفلاالفائدةممدلينظم"فرمانا"الضليفةأصدر

فى"بيهارستارتشى"يقول.موادهمتننيو،اسبابهلائحةفيلا،بميدمناو

المثمانى:الشربععوسوعة

مصالحعلىخاصةوبصورة،عامةبصورةالسكانجميعمصالحعلىحفاظا"

الريف،فيالمتمولينمنالاستدانةالىيضطرونالذين،والمزارعينالمقاريينالالكلبن

قررقدكان،المركبةالفوائدشرهـاحتابمحادْيربقبولوامافاحثةبفوائداما

ثابتمحدلالىفائد-كاتخفضبحيثالديونهذه!دلفيالنظريحادانأسابقاأ

ارجاءكلفيالنظامهذابثنمدتأمرسني!ةاراداتصدرتوقد.8%هو

."الامبراطورية

مراحةنصفقد.التمديلاتبمضاجراءالىدفمتالممليةالصموباتانعلى

الحثمانينالتجار"علىيطبقالموحدالفائدةممدلانعلى1268""فرمانبب

9115(.،)لندن".الحدبثالحالمفيالاصلاميالقانون":كتابهفيندرصون2د..ن.ج-9
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علىالفائدةاما.المقيمينالاجانبوعلى"مسلمينوغرمسلمينمن،المجازين

كانتكما%15فتظل،والاوقافالايتاماموالحسابعلىالمقدمةالسلف"

."الماضىفي

القانونينعننقلاالبحريةالتجارةقانونالامبراطوريةتبتت1863عاموفي

المتفقالفوائد"يصفكما((الجملةعقود"علىينصفكان،والفرنسىالهولندي

151(،المائدة)(»البحريالربح"تؤلفبأنها"القانونفيالمحددالمعدلمنباْعلىع!يها

.(915و158و155المواد)"القانونيةالفوائد)المالرأسردعنوينحدث

مناستقاهاالتأمينفياحكامايتض!قنفسهالقانونهذامنعثرالحاديوالفصل

فلا،عامةبصورةالتأمينيحرمالرعبأنيحفلاندون،مختإفةاوروبيةقوانين

.بحدودةاستثنائيةحا،توفيالحنفىالمذ!بفقهاءمننفرا،ثمح!يزه

بالاتجاهتأخذالتيالرئيسيةائقالوثامنالثانيةالوثيقةجاءتهذأوقبل

عادتهافي-ضص،1856شبا!18فيالصادر"الهامايونيالخط"وهـب،الاوروببى

."المماثلةوالمؤسساتالمصارتانثاء"الدولةمهماتمنانء)ىوالصثرينالرابعة

لدىا!اليالبابسفراءعلىالخارجيةوزارةوزعتعاماعثربأحدذلكوبمد

هذأقتطبببمدىب!الاجتالمامالرأيتنويرالىيهدفتصميماالاوروبيةالدول

انثصاء"،سلطتبكلشجمتقدالامبراطوريةالحكومةان":فيهتقول،البرنامج

ولم...البلادفيوالصناعةالتجارةتنميةهدفعلىالكبرىالائتمانساتمؤ

تكنلموفوائدهااكبريكنلمالمؤسساتهذهعددانالحكومةمنقصورايكن

ينصالذي(1888)الزراعبىالمصرف،انشئتالتيالمصارفومن."اشمل

الودائعقي:ل-؟،للمزارعينالمالاقراض-1"اغراضهانعلىالاساسينظامه

مالكلعلى(%تجدرهافائدةيدفع"انهعاىينصكما(2المادة)"000بالفائدة

.(92المادة)"يقرضهمبلغكلعلى6%فائدةيقبض))و(8المادة)"لديهسدع

ضائقتهافياضطرتقد،طويلبوقتذلكقبل،كافتالحثماز-"الدولةانعلى

مننوعاامدرتحين،اAt.عامالاولىالمرةكانت.بالفائدةالاقتراضالىالمالية

هيوتلك.8%قدرهاوبفائدةالورقيال!دمقامقامالخزينةعلىالندات

يائسةجهوداألامبراطوريةبذلتعائماديناتؤلفكانتالتيالشهرة"القوائم"

التدعيمهذاوجاء.تدعيمهطريقوعقالاجنبيةالقروضطريقعن،منهاخلاص1

ثأتىنفهالوقتفيوكانت،1857عاممنذمدرتريعسنداتلشكلعلى

فوائدمن05%الايدفعالاالمالىالافلاسبنتيجةالحالىالباباضطروحين.بفائدة

رأينا،1876عاممنابتداءالفوائدهذهعندفعكليايتوقفانثم،الحامالدين

ليرةملايينبثمانيةسنداتيمتلككانالدي،المؤمنينأمير،المزيزعبدالعلطان

تستحقهاالتيالفوائدكاملاستيفاءويتابعالمامالقانونمننفسهيستثني،عثمانية

كانالدينا،للامىالاصلاحدعاةمن!ثوربهيتهمهما،الاقلعلىهذا،سنداته

.(اشيربفحةبمدعرشهعنخلمهالذيوهو)باثامدحتيقودهم

دراسةالىانتقلنااننافلو.الملنيةالفائدةعلى!نحتىحديثناقصرناولقد

الغالب(فيالارتفاع)بالغالمالعلىأجربتقاضتسمحالتىالمباشرةغيرالوسائلكل
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نانذكران-المثالسبيلعلى-هنايكفيناانهعاى.دلالةاشداللوحةلكانت

،الاوقافاملاكتأجيرعمليات1861عاموصف"كولاس..ك.بم"الفرنسي

المساجدادارةتتقاضاهالفائدةفاحشلريعاستيفاءحقيقتهفيكاناكثرهاانوضحفاً

علىكثيراتنطبقلابصورة)"تشتري"فالادارة.الاخرىالدينيةوالمؤسسات

السابقالمالكتستبقيثم،قيمتهعريمادلزهيدبثمنمالكهمنعقارا(انقانون

،(المباشرينورثتهالىونقلهعنهالتنازلحقمع)محدودةغيرلمدةلهكمسآجر

وظفتهالذيالمالعلىفائدةيمثلالضالبفيمرتفحااجرامنهتستوفيذلكلقاءولكنهأ

ثمالربابث!أنالقرأنيةالآياتذلكبحدالفرتصالكاتبويسرد.الحقارشراءفي

الىاللهصث)واقد،التماليمهذهبنسياز"م،الدي!نأئمةان":لخطفييفول

.)01("!شيوك

الامبراطوريةقوانينفى،لهيكنلمللربان6القرتحريماناذنواضحايبدو

ناهوسلبى،أثرالا،الحرينالةرنوبدايةعرالتاسعالقرنفيانمثمانية

والذيالاسلاميالفقهمنالمستقىالعثماني"المدنىالقانون"وهي،"المجلة"

السكوتوهذا.بفائدةالقرضموضوعالىتشرلم،1876عامصدورهاستكمل

منجزءاالاالواقعفيتكنلم"المجلة"ولكن.بليغسكوتذاتهفيهوالمخجل

علىيدخلجديدقانونجاءعاماعثرباُحدصدورهاوبمد،المثمانيالقانون

.ن2القربأحكامالتقيدظاهرفيهيبدونصاالقانونىالفائدةبمعدلالمتملقةا،حكام

ولكئه،9%الاعلىحدهممدلاللفائدةيضع(1887نيان3)013؟رجب9فقانون

الدين.اصليتجاوزانيجوزلاالفائدةمجموعانعلىنفسهالوقتفيينص

منوا2الذينارهار":الربالتحريم(غامضا)ايضاحاتقدمقرأنية؟يةتأويلوهلىا

وان،تطهلتاْويلوهو(013،عمرانال)"مضاعفةاضمافاالربالاتما!للوا

القانونهذاولكن.اعتبارهفيني2القرالنصوضعبأنهالزعمبستطيعألاقلعلىكان

منمها"جوستنيان"انمع،المركبةالفالْدةمنعحدالىيصللا،.ذلكمع،نفه

الرسولانالاعتقادعلىيفلبوانه،قرنمنبأقلمحمدقبلالمسيحيةألاخلاقبأسم

يبيحالملىكورفالقانون.(كلهالربايحرملمانهلواريبدونسيحرمهاكانالحربي

مدتهتتجاوزلاالطرمينبينبحقدالتجارةفي)محددةحالاتثلاثفيالمركبةألفائدة

.مخرجعنيبحثونلمنمخرجاتكفي(...الخ،لنواتثلاث

سلوكمنانتقا،كان-كثيرونيقولكما-الامراناذنصحيحاليى

يتقاصْىخر1الى(استثنائيةحالاتفيالا)فائدةبلاالقرضعلىيقوماقتصادي

لاساليبوفقاا!،لفيهيؤجرقرضمنانتقالولكنه.ؤرضهءاىاجرافيهالدائن

اصبحولكنه،عامةبصورةأقلالمالأجرلْيهاصبحخر7الى(الحيلهى)محقدة

صدوربمدالنريةالارقاف"اتجمدال"عملياتتناولانهالوصصملىامنيتضح-01

فيكانت"الا؟قاتربا"منالكوىولكئ.المثمايخة"اتنظيمات"سللةفيالضانهاقانون

وفرر،الحيفةالحملةئلاراجع.عمرفيوكدلك"الخلافة!هدهظلفيابلددانكلتممالواتع

.(اترجم).6091ميففي،القامرةفيالاسبوعية(،الظاهر"جريدةبهاقامتالتى،الجدية
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حديثةمؤ!ساتفيهقامتكما،لنظامخاضمامعلنا،،صريحانفهالوقتفي

وغرضها،المأجورالقرضهذاممارسةالملنيةمهمتها،المصارفمى،الاساليب

فيمافجاءتوالخلقيةالانسانيةالاعتاراتاما.بهالمتصلةالمماياتكلتسي!

ظروتلدراية،نفسهالوقتفيوعسيرة،ومامةطويلةبحوثمنبدولا.بمد

باهدابالتمسكثديديرجالمنجاءتودريبدونوهى.ألاعتباراتهذهظهور

القديمة،الطريقةعلىالمرابينبانالكالىيدفعفيهاالتأملبمضولكن،الدين

عنغرباءيكونوالم،نشاطهمبميادينالمصارفتفرانمناشفقواالدين

.)11(ترويجها

وائمتها"فاس"اعياناعلن8091عامففى.يرنابتنوجديرهناالمفربيوالمثل

واكثرها،كثيرةالمفربىالسلطانهذاعلىالمأخذوكانت.العزيزعبدمولايخلع

ناالاوروبيينالماللرجاليسراقدبالملذاتوكلفهطيئهكاناذ،حقامطاعن

فرنسا.بهقامتالذيالياصللاحتلالكمقدمة،امبراطوريتهعلىيدهميضموا

ولكنه.اجنبيةادارةتحتللدولةمصرتبان!ثاءيقبلان6091عاماضطرقدو!لان

الاستماضةهوالفائدةجزيلتجديداادخلقد،1091فيعهدهبدايةمنذ،ايضاكان

تماملكانتوالتي،ن1القرالىاكثرهافينظرياالمستندة،التقليديةالضرائبعن

تدعىمنحفةعامةبضريبة،ثابتةغيرمواردذاتو!لانتبالحيفالمواطنين

مظاهر-مجتمعةالوقائعهذهوكل.عقلانىبأسلوبوتستوفى،(الترتيب1ا

المفاربةممارضةاثارت-المفيدةالتجديدومحاولاتالاوروبىالماللسلطانالخضوع

وكئ!،الماديةمصالحهمعندفاعاوبحضهمالوطنىالثموريحفزهمبصضهم،انحنيفة

فاس!اءبيانفيمذاويتجلى.تحليلهيصصبالدافحينهذينمنبمزيجمنهم

الثرعبحقعديدةأثاماارتكبقدعبدالمزيزمولايالاميران"يشهدونالدين

يقبضالديوالمصرتالترتيبمحا"ماواحلوالمثرالزكاةوألض...والمقل

جميلخلي!.")12(يلاثاممنفيهالوقوعيمكنمااكبروهذا،المالءلىفائدة

لضىانهالمؤ!لدفمن!البورجوازي-ح!-ادياءالدينيالورعومنالوطنىالحماسمن

بارتكاباسواء،ربويةفيحميةيتور!لمواحدالبيانهذاعلىالموقعيق!للبين

يرجعانذلكمنليتأكدالقارىءويكفى.الثرععلىتحايلاتضطيتهااولحسابه

18،عامسرفيحصل"امانيان!يدعىارنياان،مثلا،المصالمدافييروى-11 A

الدولةاموالذلكفييتخدمانوعلى%01فدرهابفاندةعصرفيةبمملياتبالقيامرخصةملى

احتبجملىبخا+البنواودعمنهمحبتالرخصةولكن.(!الملمينمالبيتاسال)

وفائمصعدحانبومالاالاسلوب6.1شرعيةعدميقعوالمالديناوثكبصضدمميؤ"الملماء"

.(2791لوزان،"مصرفيوالمصارتالاثتان":كابهفي،انطونيني10)00.للديى

1I.عام،الخامىالزء)،الا!سالمالممجلة"فيبالفرنيةالنصراجع-12 A.)

انكراشالاقرانىالىافطرقدكان،العزبزعبدمولايجد،محمدصيديبانالملممعهدا

،،الملماء"الىنلبأ،-%"A1هاماصبانياعليهفرضتهاالتيالحربدموبتترفعليتطيع

تبهفي،مبيح.ل.ج).الحل"5اصدىطربقمنالفاندةذيالقرضمداملىالرعبةفاصبضوا

.(6191يىباد،"باواور؟هـالمضب
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وعنالمفربنيالرباعن"بيليرمشو،اوردهاتفاصيلمنسابقانقلناهماالى

الدين.علماءبهايحلله-لانالتىالطريقة

المحليونالحكاماواوروبافرضتهالذي،الحديثالممرفىالنظامتطورانعلى

حتى،المسلميننؤسفيتدريجيايؤثرانلهبدلاكانلاوروبا،تقليداالمجددون

خرون1و،والحرامبالحلالابدايحفلونيكرنوالمكث!ونوجدفلئن.ورعا6لثرهم

فان،الوطنيةالمصلحةبمقتضياتاجلهامنيتذرعوناوالمكثوفةبالحيليكمفون

الدينية.النظروجهةالىاستنادااكثرحلولعنالبحثنيجادينكانوامنهناك

الفتاوىلمجموعاتعميقةدراساتيقتضيالمحاولاتهدهدواعىبينوالتمييز

متسلسلتاريخلوضعاستهدافا،ومحفوظةموجودةهىمابقدر،والوثائق

النقاهـالرئيسية.ببمضهناسأكتفىلدلك.بثانهاالممطاةوللاجوبةللاصئلة

لماتغطيةصدرتقدتكونانيفترضالتى،التو!ليةالفتاوىانيبدولا

فاك.الاهتماممنكثراأثارتقد،المثمانيةالحكومةاجراءاتمناوردناه

ها.2رقدمنهماحداانيبدولاولكن،الفتاوىهدهالىيثيرونعديدونمؤلفون

فىيقول،جاولىالمزيزعبدالشيخهو،المؤلفينهؤ،ءمنواحدانجدولذلك

سبيللا"انه،تقنعانيصعبوببساطة(الارجحعلى7016عام)ألقاهامحاضرة

،واحدةلحظةفكرتقد،المؤمنةالمسلمةوص،الحثمانيةالحكومةبأنالقولالى

.)13("ن2القرأحكامتخالفانعامدقصدوعن

استطاعالذيالشهيرالمصلحوهو،عبدهو!-محمد

قد5091،عاموفاتهحتى9918عاممنالا!لبرمصرمفتىيصبحانثجديدهبرغم

الواضحمنكانحيث،التوفيرصناديقنيالمالايداعتبيحفتوى3091عاملر

الالهاموبينالمحرمةالربويةالفائدةبينيميزكانانهويبدو.بفائدةيمودانه

بابمنالمصارفتدفحهاالتىالفوائديمتبركانوانه،الاعمالارباحنيالمثروع

الحئوريستطعلم"جومييه"المحترمالابانمنالرغموعلى.الم!ثروعةالارباحهده

عن!لتابفيتظهرلهااصداءاناذ،شكوجودهافيفليىالفتوىهلىهنصعلى

الخلافات)الىي!ير(رضارشيدمحمدبقلم)عبدهمحمدالامامحياةتاريخ

صلروقد.متعددةاخرىمصادرفيتظهركما،(وخصومهالمرحومبينوالمنازعات

الربا(فيفكارعلىبننمابعنالفرنيةكرجمتهالمؤلفنقلالدي)انصمدالر-13

النصظاهرمنيبدولماخلافا-المدكورةوالمعافرة.اللواءجربمدةمن8091نيان16عدرفي

الجامليالرباملىالمحرمالربافصرالىللدعوةجاولىاليخبه!افاممحاولةكانت-المضنار

فلم،استلفماعلىزيادةبؤديكاننغهالني"بأنالقولص،(،المضاعفةالافمات5ربا)

بيولهمكدمرلم"بالربابقرفونشممظموبان،)القرضمقدفىالداءبد!نتزمانببوزلا

نا+الىالد!وةالىذ!منينتىوهو."للظ!وروجهمدفسقهمبلحمببببل،بسببه

المقلبحكمالضهورفنخالف،المضاعفالنينةربامنكابهنج!اللهحرمماملىالتحريمنقمر

.،والفارسبةالحثمانبةالاسلامبانالحكوعتاننعلتكما...الفان!دةمنفلعماوتجاوزوالفرورة

الدبنزكيلابراميمالاسلاصية"الربمةفيالمحرمالربا"نظربةكابفيالحافرةلهلى.وانهاملخصاراجع

.(المنرجم).؟،2ص،بدوي
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صناديقبالاءالبريدلمصلحةيسمح"-ديويدكريتو"؟091شبا!14في

القرأنيالنحريمعلىالتحايلفيعبدهمحمدتوىعلىيبدوفيمافال!ند،ترفير

هذاوكان.5،2%اقصاه"ربحا"الصناديقهذهتدفمهاالتىالفائدةبت!مية

يوقعوهوالضميرمستريحالمودعلجمل"الدكريتو"نظرفي،كافيابالالفا!الشلاعب

iباستممالعاماتوكيلاالبريدلمصلحةالمامالمديروكلتقد":فيهيقولفرارا

مماملةمنوالخاليةشرعاالجائزةالطرقفيأالتدفيرلصندوقأأدفصهاالتىانبالغ

!لمانفسهالصندوقاعمال،نمفضوحتناقضوهذا."ا)وجرهمنبوجهالربا

لانذلك.الحبدلتقبللابصورةثرعاالمحرم"الربا"تتضمن"الدكريتو"ينظمها

بقدرالدينبأحكامالتقيدعنحقاتبحثتكنلم،الاحوالاغلبفي،الناسضمائر

.)14(مخالفتهمنلهالفظيةتمرئةتطل!ما
!-----خصص-

مدينةفياليوميةالاسلامية،(اخباربايسا"جريدةطرحت8."91عاموفي

هذين،المحدثعلىاحمديرأسهمدينياعالما18منمؤتمرعلى،"لاهور"

يحقهل؟الزمنمنلمدةفائدةبلاما،المصرففييودعانللمسلمهل:ان!ؤالين

الجوابوكان؟عمولةلقاء"الثيكات"بطريقةخر2الىمكانمنمالايرسلله!ان

،الفائدةعلىالخضعَوللامالهأمانهوالمودعقصصدلانالاولايجآبيألينالسَؤعلى

الحصولفييستخدمقدالمصرففياودعهالذيمالهكانواناثمايرتكبلااذنفهو

تقاضيها.فياثمفلا،فائدةوليستأجرالممولةلانوالثانى.الرباعلى

جداثانويادوراالاتلمبلمالفتاوىَهذهأنهوهناتأكيدهيهمماانعلى

فيه.النظرأنمشمااذكبيرنظريشأنذوواقعوهذا.الاقتصاديةالمماملاتفي

الغامض-المصطلحهذالاشممالتفاديا-أعني)للتاريخالمثاليةالنظرةصحتفلو

عامة،بصورةالامناءوهم-المسلمينفيالمفروضلكان(للماركسيةالمناقضةالنظرة

المقدسة-النصوصتفرضهاالتيللنواهىالإنصياععلى،متهابدلااستثناءاتالا

!نذلكويتين.المؤلفاليهالرالىالقوىيمدرلمعبدهمحمدالامامانالواقع-(1

محمدتليدهيصدرهاكانالتى"اناد!مجلدمجموعهوهو،بثأنهاالوحيداباشرالمملرعراجحه

سع"ازهداوبروى(72ص1791لمام91والمجلد717ص3016لمام6المجلد)رفارشيد

L.استامن oiخديويبدكرشورالبر!مصلحةنيالوفبرصندوقالأتالحهـومةان)):خلاصه

صد:قفيالاموالواضصمنفقبر0003زماءانلهاتبينئم1091-3-افيذلك!لان!

طريقةتوجدمل:الحكومةفسالنني،الدكريتوبمقتضاستحقوهالديالربحأخديقبلوالماجريدا

بامكانثان!ةنأجبتها،بهالانتفاعمنالملم!ينفقراءيتاْثملاخىحلالاالربحمدالجعلشرعية

الخديويجمعئم...الصند!قفيالمودعةالنقودالتلالفيالمفاربةشركةاحكامبمراعاةذلك

علىعرضتهئروعافوضعوااتون!،لصند-قشرصيةطريقةوفعوكلفهمالازهرعلماءمنجممية

بمدفيمااعبحالمروعومدا."شفاهاقلقهكنتماعلىنجيافوجدتهلاقرارهالماليةرولرة

عدهمحمدالامامعنالقوىمذهورصدعدمانعلى.المؤلفاليهثررالدي(091"دكرنجو"

مجالهوفيرر.سهفي"-كانانهيشعلا(بهتحريفافصدورهااثاعتدالخديويوكان)

نطاقمز"لفائدةالقرض"احراجفيفكلرشاول-بد.ىابراهبمبقولكما،فقلى"الخاعة

.(الترجم).المحرمالربا
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.الدينيونزعماؤهميتخذهالثأنهذافيقراربعدالاالنواهىهذهمنيتحررواألا

غيروهذا)احيانا-دثفلئن.ذلكعكسءلىجرتا،مورانفيريبهناكولش

ئأنه،الصادرةللقوانينمرافقةبفائدةالقرضاباحةفيالفتاوىجاءتان(مو!دد

الفقهاءبحضيكونانا،مرفيماواقصى.البالاتدعولمتسبقهالمبالقطعفهى

للقرارات-الملمينامام-تبريراالفتاوىهذهاصدارعلىوافقواقدالمترخصين

هذهتكنولم.محضةوسياسيةاقتصاديةلاسبابرعايةالحكاميتخذهاالتي

المثورفيالحناءأقصىيواجها!نالباحثانبدليل،احداهتماملتثيرالنصوص

،الاتجاههذافيفتوىاصدارمحلىعزمحين،عبدهمحمديكونوقد.لهاأثرءلمى

بمضاراحي!ونقد،سابقوهيعرفهمالمواخلاصبجدا،موريأخذالذيوهو

احتجاجأثار!لما،الجديدالتيارتقبلالىالناسبمضودفع،الورعةالضمانر

الاقتصاديةالحياةجماععلىوالاثرالئأنضئيلنLfكلههذاولكن،المتزمتينبمض

ابدايكونالمرضارشيدالمخلصوتلميذهنفسههوانهذلكعلىدليلوخير.للامة

قدالممارلةانيمرفانكانابل،الدينيةالفتوىأثرضألةعننفيهمايخدعان

:استاذهعننقلا،يقولالتلميذهوفهذا.وتجاوزتهاسبقتها

المسلمينان...عصريةتربيةوتربواتملمواالذينالناسمنكثيريقول"

تحريمبببوالقوةالثروةوفقدواالاجانبايديالىاصوالهموذهبتبالفقرمتوا

غنياكانومن،الاجانبمنبالربايأخذونهاالاموالالىلاحتياجهمفاؤهم،الربا

جنىانهيحنون...ينمولاالغنيوماليذهبالفقيرفمال،بالربايمطيلامنهم

هلىهفي2!ممنفآن،3ختبارعنتمللماوهاموهذه.دشهمالاالمسلمينءلى

منعددايفصلنراهثم."ومكاسبهماعما)"ممنشيءفياص!لن

باستثناء،نقبلهأنيمكنعاماحكمايصدرنراهكما.مصرفيالمستخدمةالرباحيل

اتفقتكبيرةمألةالربامسألة":يقول.الوسطىالقرونفيبالوضعظنهحسن

والنصارى،غيرهممعيرابونكانوافاليهود:ا،ممفيها!اختلفتولكنالاديانليها

منانفسهمحفظواالملمونكانوقد.الناسسائرويرابونبحضابمضهميرابون

بينهمالمراباةفشتقرننصفومنذ،غيرهمقلدواثم،طويلازمناالرذيلةهذه

وقد،شرعيةيسمونهاالتىبالحيلةالربايأكلونذلكقبلوكانوا،الاقطارأ!لثرفي

.)15("المنقطعالحلموطالباليتيممالاستثمارفيالفقهاءبحضأباحها

بمضفيعنهاالمسلمينابمدقدالمالتجارةفيالتقليديالتخصصكانولئن

المصرفيالحديثةالمماملاتتطورفان،الهنديةالقارةشبهفيحدث-دما،المناطق

"البنجاب"ففي.ضدهاوممهفتوىلأيةانتظاردونالحائقهداأزالقداسزاهن

معالدينتماليميوائمبدأالمسلمالمزارعْحتى"،القرنهذامنالاولالربعمد

كلمنيأتون.المالربامامركموامنهمالفمناكثروهناك،المصلحةمقتضيات

%و.ه12بينتتراوحفوائدفيتقاضون،)16(السادةبمضاحياناوبينهم،القبائل

.1T(-5؟3عى،6016المام،9المحلد،"المفار،مجلةمجموعة-15

بالنبي.نبههمنيلصلونالديناولئكيقصد-16
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نموولكن؟التقليديةالقرضاساليبعنهذا."الماليةالممدلاتهذهمثلتغريهم

انصارأثدمنمسلميؤكدهماوهذا.المسلميناغرى*خرهوالحديثةالمصارت

التيالهندمصارفيصددة،و.الاولالاسلامتماليمانهيفترضماالىالعودة

يديرهاوالتى،الثانيةالمالميةالحربقبلمامنذمزدهرةمؤيساتكانت

يلانيزدمراللىيبومبايفي"حبيبممرتلأ:اسلاميةاموالبرؤوسمسلمون

"مدراس"فيعديدةاخرىومصارف،؟أبادحيدرمصرت"و،باكستانفي

الطرازعلى!لانت!للهاانهاالطبيصومن":المرارةببعضيضيفثم؟وصواها

كانانهبرغم،الخبيروهو،يمممانيلبثلاثم.((بالفائدةتتمامل،وبي*ور

وجهةمن،محزنلامرحقاانه":المما-صالاتحاهفيتسيرامثلةلكلتثفانْ- يمس-

رسمياضتتساهلاليومالاسلامىالعالمبلدان!دلنرىان،الاسلاميةالنظر

.)17("الفاثدةامر

فائدةبلاالقرضانيعلن-اللهحميدمحمدوهو-نفسهالكاتبانعلى

هداانويبدو.التواضعمتزايدةنسبنيولكن،الهنديةالقارةشبهنيموجود

الذيالواقععلىمتأخرفحلوكردالضميرفيكيقظةج!اء،نسبياحديثتطور

المسلميناتجاهوبينالدينىالأعلىالمئلبينللتناقضفجأةالناسا!دتاتخلقه

نضيفانويجب.الكامنةالاجتماعيةالقوىبتأثرر"المراجعة"الىوالمستمرانعملى

لاعلىiالمثلمطالبالىبضميرهاالمودةعلىتعزملمالمسلمينمنالقلةهذهان

مكاناالماركسيةانتشاربينهايحتلاخرىاجتماعيةقوىضف!تحتالاالدينى

طائرعنالضه!ة"هيجلِ"--لجملةمصداقاليومامبرىالدياناتفموقف.محترما

اكتئتاتسيحيهالكنائىانوكما.لصوبعندالايطيرلاالدي-فا"

الاقلعلىالرأسماليةنتائجبعضان،فحسبالسنينمنققيقةع!ثراتَقبل،فجأة

امامفجأةيهلعونالاتقياءالمسلمينبحضنرىكدلك،إلاعلوولم!يحيالمثلتناقض

الاديانشأنليىهدااننضيفانالحدالةوتقتضينا.اضطنهم-فيالدينسلوك

الثعورالىاحتاجتالشيوعيةكالحر!لةدينيةلاحقائديةحركةانبل،فحصب

لاالمتزايدةالهوةعدىوقادتهامفكروهاليدركعقيدتهاعنخارجةظواهربضف!

الواقع.وبينالمثاليةالحركةمبادىءبينذهوريا

فىفجأةتكتثفهاالايامهدهاماثوليكيةامنيسةبدأتالتيالنصرونفجة

ايديولوجيةحركةكلانبل.بهاخاصامرضاليستبسوئهاوتمترفماضيها

،جادةمحارضةتلغىلاالسلطةهدهدامتمافيهتقحالدهريةالسلطةالىتصل

شحراحعدالحيخيقول،الراصتفحالصدىعلىغفبهتحمل،حدةاكرلهحةفي-17

صليئ-كتمان-الملمونايهافانظروا5:(691ص،2الجزء)"التفيرممدة"كتابهفي

الملمونة،الكانرةالقوانينعلهافربتوقدةقليلاالا،الارنىانطاوكافةفيالاصلامبلادالى

وهـوحها،بالفاظهاعريعةاصتاحةالربااصتباصاتي،الملصدةالولنيةاوروبةقوانينشالمقتبة

،الاسلامالىيختبسئرأينالقدخى.فائدةالرباتمية،بالافا!وافعوهافيهاتلاعبواتي

الاصلامءL.6ويرسالفالدةمد.منيباللمن،يفقهونلاعمئف!مموشالقوانينمد.رجالصن

.،الربالاباحةاولولاتهد.منهمبقبلوالمانوالحموربالبكل
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تهبطللواقعمجاراةالىالناسيخلدحتىتبردانالاولىالايامحميةتبث،اذ

لملءوعزاءالتحقيقصشعجلغيرأعلىمثلامطالبهامنلتجملالمبدئيةبالاندناعة

منهاخطرلالهمأعدتقدمخارجفانحميتهمعلىظلواأذينااما.الفراغساعات

تركوالىالترخصالىالحر!لة))كوادر"تجغالظروفمدهوفي.المجتمععلى

الحياةمطالببهتوحىمالتتقبلرويدارويدااجنحتهاتخفضا،يديولوجية

التطبععلىالقدرةوتصبحالتسوياتوتزدهر،الثريةوالطبيمةالكامنةالاجتماعية

الخدرهذامنأنفسهمانتزاععلىالمقائديونيقدمفلا،والمباهاةللنفجةمصدرا

.جادةالممارضةكانتاذاالاذيذا)1

الاوامر،ينفدونتافهينعقائديينيبدوفيما-لانواالمثمانىالمهدوفقهاء

مجدرا،كان.اخرىطينةمنرجلافكانعبدهمحمداما.الملكحامئيةفيءالرهبان

اجمالية،بصورةوبفائدتهالاوروبىالنحوعلىالتطوربقوةمقتنما،تقدميا

الامريقتضيهماوبأن،الاسلامفيالجوهريةالمبادىءوبينبينهالتوافقوبامكان

خرين3ومن.الحديدالنظاماسىمعالمبادىءلهلىهالسلفيةالتأويلاتمواءمةكان

والمدنيةالاسلاممبادىءبينتناقضايرونالحكلسعلى!لانوافلقد:خر1موقفاقب!نوا

المجتمحضدالموجهةالانتقاداتبانتثارقوةالفكريالموقفهداوازداد،الحديثة

السنواتحتىالمدنيةهذهعلىالمهيمنالاقتصاديالثكلبوصفهالرأسمالى

هوعليهوانالمخطىءهوالاوروبيالمالمانيرونكانواالتناقضهذاوفي.ا)؟خيرة

للضمورارضاءمنهلىأفيوكم)قوونمنلىسبققدفالاسلام.الممركةيخحران

اوروباابناءيوجههاالتىالانتقاداتتلكالى(انسانكلقلبنياكامنالجماعق

يتجاهلهاالتيحلولهطرحقد!دانوالاسلام.عليهتميثىالذيالنظامالىنفسها

!لدلكيرونهاكانواكثرينلعلبل،اللهمنجاءتلانهاعادلةحلولوص،ابناؤهحتى

اليها.نحودانيكفىاذن.وكانجماعتهممنجاءتلإنها

القروضتمطيائتمانيةمؤساتانثاءالىتدعو!لبيرةحركةانطلقتهكذا

ناجحاعلاجافيهوترىالنظامهذافضائلتوضحكاملةنظريةوظهرت،فائدةبلا

النظامهداشأنمنفانالواقعنياما.الراهنالحالميمانيهاالتىا،وضارمل

وحدةتمجيدعلىيساعدوان،وكبثركمسلمينالضميرمرتاحيالناسيجحلان

ضدبالجهادالثحور،بالبطولةالثحورنفسهالوقتفييخلقوان،"الامة"

المريحة.الحياةعفرياتعنالتخلىالىالدعوةدون،المصرامراض

التيالنادرةللمحاولاتتجديداالبدأيةفيكانتلعلهاالتى-الحركةانعلى

لانفىيمالخلاصوالاتقياءالصوفيينبمضيطلببهماوالتى،زمان-دلفىحدثت

ويقول.محدودبنجاحا،ا؟نحتىتحطلم-مقابلدونالفقراءعونطريقعن

تجسدتثمعرالتاسعالقرناواخرمندالهندفيل!تانهااللهحميدمحمد

شكلعلى(بدلكيمترفكما،الاوروبيةالتماونيةالحركةبتأثير)بمدفيما

ستةمناعداداأحياناالسنويةاعمالهاارقامبلغت"ائتمانيةتماونيةجمحيات

فحسب،مسلمينيكونوالمالجممياتهذهاعفاءانالىينبهناوهو."ارقام

احدىفان.للجميعتصلحالاسلاميةالحلولانعلىدليلايبدوماهلىافيواجدا
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المسلمة،،(نظام"حكومةالهندألفتانبمد،"أبادحيدر"فيالجمحياتهذه

ظلكلههذاانيمترفاللهحميدولكن.مسلميخررجلبرئاسةالمملالىعادت

بلدفيوهدا.بالفائدةالمتعاملةالمؤسساتمعبالمقارنة"متواضعةمقاييسفي11

.الاهتمامبمضفيهالقفيةأثارتالهنهديةالقارةلَثبه

وسعتماتكافحوانها،انتقاليةمرحلةفيالاسلاميةالبلدانان"نزعمانول!ن

التحاملانتث!اريمزوالذي)اللهحميديقولكما،"الفائدةمنللخلاصطاقتها

ا-لى-حيِلحلاسلِاييللفقهالاقتصاديينجهلالى،يبدوفيما،بالفائدةانراهن

المثمالَيةالنظرةالىتنتسب،صاذ-جهطوباويةفهذه،(للاقتصادالاسلامعلماء

الاكثرالدولة،الباكستانفينراهالذيمااذ.هنامخآربتهانحاحلالتَيلقتاريخ

وضعقدالدستورممثروعكان؟التطبيقفيني1القرالتثريعادخالعلى-صميما

،الجديدةالدولةهديهاءاىتنهجانينبفيالتيالعامةالمبادىءبينالفائدةانفاء

اسلامية.دولةانها،الفخارمنوبكثيرالبدءمنذنفسهاعناعلنتالتبىالدولةهذه

الباكستانيةالهنديةالاسلاميةللرابطةمؤتمركان،المثروعيناقثونكانواوبينما

النصهلىايوضعبأنفطالب(الفربيةباكستانفي)"باد2حيدر"فيمنمقدا

الطببهذايأخذلماحداولكن.التطبيقفوريةكمادةبل،كمبدألا،الدستورفي

1°شباهـ92)فيالدستوراقرارتمحين 6 o)،فيكرمكتفياالنهائيالنصجاءبل

جانبألىلهاتمملانللدولةينبفيالتيالاهدافمنكواحدللرباالسريعا،لفاء

ملىهفىصحيحاتلخيصاتلخيصهفيمعَنذلكبحدالوضعاما.ال!ثمبرفاهية

الحينبين"لاسطرهدهاكتببينمااسبوعيةصحيفةفيأقرؤهاالتىالكل!ات

يهدفاقتراحاالبا!لستانيةالوطنيةالجمحيةتناقثى،منتظمةوبصورة،والحين

التجارية،الضروراتولكن.للثريمةخرقافيهالانالفائدةممدلاتكلالغاءالى

برفع"البا!لستاندولةمصرف"يقومبينماهدأ."الفلبةلهاتزالما،الانحتى

الاصلاحوقائون.ألاخرىالمصارف!دلتفملكماوخفضهالديهالفائدةمعدلات

يموضوناملاكهمالمنزوعةانعلىينص91!هالثانىكانونفيالصادرالزراعى

.؟%قدرهافائدةذاتبسندات

ادخالعلىجرؤتوأحدةممامرةاسلاميةدولةهناكانيبدوانهعلى

انىالجلىومن.الاقلعلىالن!صوصفيبل،طبماالتطبيقفيلا،الفائدةتحريم

الحربيةوهى،والثقافىالاقتصاديالمجالينفيتخلفاالاكثرالدولاحدىهنااقصد

متزمتةعقيدةتستوحى-نفسه-بتكوينهاالدولةهذهانالمحروفومن.السحودية

غضبهاوتصبالاولالاسلامصفاءالىبالعودةتثرالتي،الوهابيةهبى،سل!ة

حدلاترخصالىطويلعهدمنذاستسلمواانهمتمتبرالدينالمسلمينبقيةعلى

انمزالهالهاأتاحولقد.لاوروباالمقلدالتجديداثوابيلبىا؟نأخذ،لجنوحه

آخلىةا؟نحتىتظلانالقديمةحياتهمانما!علىاهلهااكثروحفا!النسبي

الياسييئقادتهاونزوع.الرقةعلىعقابااليدكقطع،السلفيةلاصلاحاتها

حتىكثيراأحبطهقدالحديثةألاساليبببعضالاخذالىالجديدةالمخمعوفئات

وماعسرأألثدهوممااليهيضا!،الوهابيةللايديولوجيةالقادةهؤلاءولاءا؟ن
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الايديولوجية،هذهبممثلىالمباشرطدامالاءعدمالىاضطرارهممن،لهنتيجةهو

المملكةقانوننرىانفييستغربمااذنهناكفليس.نجدفيالدينعلماءوهم

عامالصادرالحثمانىالتجاريالقانونعنالاخرىموادهفياقتبرالذي،التجاري

.الفائدةعنبليفاسكوتايسكت،8018لمامالفرنسىالقانونعنخلالهومن0185

المنكر"عنوالنهيبىالممروفالامر"جمميةلدىفيتراىالصريحالايجابىالموقفأما

تحريمعلىتحاليممناصدرتهمافينصتوالتىالسموديةالمدنفيلجانهاتنثرالتي

قرضاسورياالسموديةالحرببةالمملكةمنحت0591عاموفي.الربااشكال!سل

.فائدةبلاقرضانهعلىصريحنصاتفاقيتهفيلجاء

الاخيرة،الصفحاتان.حكمالىننتهىان،الطويلالحديثهذابمد،لناأن

دعمااعتقاديفيتؤلف،كثافتهعلىكاملغيرللوقائعاستمراضاضمتالتي

والرأسمالية3الاسلامبيقجوهريتعارضعنالحديثان:التالىللرأي:صديدا

فعلىْلىء.او.ءسنقصدمنبهالقولوراءعماالنظربصرت،-رافةحدلث

ا!نتاجصيمْةعلىاعتراضايا!س!ميالدينفيلش،النظريالصميد

المحاملاتلبحضنظريادينياتحريماشهدالوني!المصرانصحولئن.الرأسمالية

الحديثالرأسمالبىالاقتصاديالنظاملثكيلمنهابدلاالتيا)خاصةالاقتصادلة

فان،"رأصمالوي"قطاعنموامامعائقا-متفاوتةبدرجات-الاناصبحتوالتى

"الراسمالوي"القطاععرفبحيثالبدايةمنذبالحبلعملياانتهِكالتحريمهذا

لم،بمدهاوماالحقبةهذهوفي.لهمثيللاازدهاراالوسيطالمصرفي،المذكور

المرقيةاوالدينيةالاقلياتعناصربحضتخصصتوجيهالىا،عهلصالتحريملؤد

هدافىقانونايبدوتخصصوهو،بالمالالصريحالاتجارنحو،المناطقبحضفي

وهو،الصضاعةفيالإستئمارصنالنفورتهجيدالىوايضا،اجتمماتامنالطرز

الذيهوالحامالنفورذاmو.الاسلاميةغيرالمجتمماتمنعددايصيبعامنفور

اصطدمتكما،عصرنافيمحليةصناعيةرأسماليةاثاءمحاولةبهاصطدصت

النفور)،فاالدينتبنياما،واليابانوالصينالحديثالحصراوروبافيقبلمن4ر

بالتصنيع.الاخذبدايةفيجداقليلاا،بهلسْتثكدؤلمم

علىسيماولا،(المسلمة)الدولةتدخلبفضلطريقهالتصنيعهذاتابعولقد

الفقرةفيالعامةلخطوطهاعوضناالتىللاساليبوفقا،بى3,-3الاالتفوقأثر

يثفلواانونا،وروببىالمثلباتباعالمتمولونوانتهى.الفصلهذامنالابقة

مقدالولاوسكثيرصْمير؟ابينهمكانفمن،السابقةالمرحلةبنواهيأْهسهم

القرونمندعرفااصبحتالتىالحيلبتطبيق،مجددةدينيةسلطاتوراءاحتمى

يرفضونيناللىاول!كيفملكما)اضافيةارباحقبضعنبالتنازلاوالوسطى

.(المصرفيةودائمهمعلىالفوائدقبض

بهذهالاخذرفضهفىصريح،متزمتفملردظهر،فحبمتأخروقتوفي

الرأسماليةالانتاجصيغةأسىعلىالاعتراضالىذلكيقودهاندونولكنارخص،ا

الاقتصاديالر1محدودةتماونياتبفعخلقفيالاالحركةهذهتنجحولم.نفسها

بقدرالاالاقتصادي!الرأسمالىالقطاعثا!منتكبحفلم،الهنديةالقارةشبهفي
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ايديولوجيةمنالمتوحاةالتماويةالحر!دة،وامريكااوروبافي،ذلكفحلتما

تصميماالاكثرالدولةوص،والبا!لستان.علمانيةايديولوجيةكانتوان،مشابهة

هدهأراءتقننانمحاولاتهابرغمتستطعلم،الاسلامتماليمالتزامعلىأظريا

تخلفاا،كثرالاسلاميةالدولاحدىهي،وحيدةدولةهناككانتولقد.الحركة

النصوصفيالسلفيةالتحريماتوضععلىالنسبيةالجرأةلها-دانت،اقتصاديا

التنبؤيصمبذلكومع،التزمتشديدةط"ريةايديولوجيةضف!تحت،القانونجية

هدهتظلان-التطورفيسبقتهاالتىالاسلاميةالدولفييجريماضوءعلى-

بمجرد،فنحنعمليااوقانونيا(حقانفذتقدكانتاذا)ألاجراءمرعيةالتحريمات

تقومانيخحتملولقد.ألاخرونعليهسارالذيالتطورخ!الدولةهذهتتبعان

الىالدول*Jibمنبعضافتدفع،السياسيةبالظروتمرتبطة،عقائديةحركات

تلكتتملانالحالهلىهفيمؤكدايكونيكادانهعلىمماثلةلريعاتاصدار

المشار!يايضمونعقائديونمفكرونفهناك)ومخارجاستثناءاتعلىالت!ثربمات

اذاالاهدا،صارمةتكونمابقدرالتطبيقمستجلةستكونوانها،((IA)*نمنلى

اقتصاديةانما!الىالدولهدهبانتقالاهميتهامنكئراالفائدةممدلمسألةاضاعت

صلةايةلهاليستعواملضغطتحتوذلك،الاقلعلىحكوميةاو،اشتراكية

مرةالاجتماعيةالحركةالدينيةالسلطاتتتبعانايفاالتأكيدالىواقرب.بالدبر

السياسةمقتفياتعلىتمامامنطبقةعقائديةبتبريراتالحكوماتفتزوداخرى

.الحكوماتهذهاختارتهاتكونالتىالاقتصادية

فالايديولوجية.الماركسيةالظرةمعالالتقاءكلتلتقي،اذن،التاريخيةالوقائع

الاجتماسالوضعمقتضياتمنبكثرقوةادنىالطويلالمدىعلىانهاعنتكثف

الىالارتفاخاجلومنالسلطةاقصىاجلمنالاجتماعيةوالفئاتالمجتمعاتوكفاح

الىبالاضافةولنقل.بهاتتمتعالتيالمتنوعةوالامتيازاتبالمزأياا)درجاتاقصى

احسنفييلعبلاوالمعانىالرموزعالمان،الرائجةالنظرياتبعضعلىجوابا،هذا

ذ!لرناها،التيالمواملالىبالقياسنسبيا،الاستقلالضئيليا،ثانودوراالاالظروف

الاجمالي.التطورصميدعلىالاقلعلى

فيالا،فياللمودمن،ارباصا"الممارتكدفعالايقترح،ثلا،اللهحمبدمحمد-18

حرىاجهةمنيقترحكما.الارباح.JJععتاسبةوبمورة،سارباحهابمدحاب،المامنهاية

،الارلاحمنبخةبلناتجةبفاندةلاالاعمالرجالالىلديهاالمودعةالامرالالممارتدقرضان

-(اترجم-.المضاربةشركاتفيالرعيقباشرا!هدا).الخارةحالةفياتحو!مبم

ناوعحيح.الاصىنفىعلىللنقدثركاصنمدوقاالاسلاميةالحكرماتلىءانبقرحايخرا

انهالدينحميدبقرلالديالهدتمعكتاقضولكها،الاسلاسالفقهمعتتارضلاالمقرحاتهده

الحهدهدكلانوالواقع...ائرواتنركيزالمحالاكاحةعدموهو،الرباممحربممنالمةصود

الاقتماريالياقفيممبيقهبظاعلالحكلمالكليةالحرمةبعضعلىللحفافدببللالدي،اليائى

.(لف!.فىالفقهاءاخنلف)واننفهالحكممدالوجودمتاخربربرالىيهدتانما،الراهن
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؟الرأسمالبةالىاسلاهيطريق

يوجهالديلدلكثابه،الاسلاميةالبلدانفيرالمالىقطاعنوءانراينا

الرأسمالى،الاجتماعىالاقتصاديالوضعفيهايهيمنالتىالبلدانفيالاقتصادكل

اتخلىتهالذيشكلو،ني،الاسلامىالدينتماليمانورأينا.خارجيمصدرذاكان

تتفقجديدةاقتصاديةبمناهجالاخذدونالحؤولعنعجزت،السابقةالمرحلةفي

علىالهيمنةنحو،الفربفيكما،اتجاههومقتضياتالقطاعهذاعملمقتضياتمع

بلد.كلفىالاقتصاديالنظاممجموع

خطوطهافيبنيتهتماثلرغمعلى،الحديثالرأسمالىالقطاعهذايتميزفهل

-خامةبسمات،ذاتهتمريفهبحكم،الغرببلدانفيالمهيمنالقطاعبنيةمعالمامة

الدينالىالخصائصهذهترجعفهل،ذلككانواذا3الاسلاميةالبلدانفيبه

.ا؟ننجيبانيهمناالسؤالينهذينعلى3الاصلامى

بخصائص،قوميةجماعةكلفي،الحديثالرأسماليالنظامماراتصافان

دونالنظريونويؤيده،بالممارسةالممنيينكلبهالةولعلىيتفقامر،بهايتميز

بالصيضةهنافلنستثهد.علمىقالبفيوصتهتحديدهالممومعلىيستطيعواان

:"بيروفرانوا"بهايقولالتيالمر!لزة

وجوهوفرضتصيماانتثرتقدالحديثةالراسماليةتقنياتكانتلئن"

خاصااصيلاتنظيماوطنياقتصادلكلفان،الوطنيةالاقتصْادياتبينجليةلا؟

اتجاهاتعلىيلتقونالاقتصاديةالفمالياتفيفيهلاركونالذينوالرجال،4

كانتالتىالاوهامالىابداينزلقاندون،الحديثوالعلم.مثتركةنفسية

ضدتحميماتهاالصارم!لفاحهومع،اتموبنفسياتتحاجلاتالماضىفيبهاتفص

بينمشتركةسماتأمةكللدىيكتثفبدأقد،الطموحالمفرطةالمبتسرة

دْوالاعمالورجل.الامةهذهتاريخصاغهاالتىالطبقاتمجموعاتاواطبقاتا

والمتخدمينوالمهندسينالتجاراختلافيدركدولياالواسعالفكريالافق

عناصرتحديديستطعلملوحتى،اخرىأمةفيعنهمماأمةفيوالمزارعينوالعمال

أطرتثكلالتىالمؤسساتأعنى-والدولةوالعَقدوالملكية...الاختلافهذا

اللىيألاقتصادعالماما.وحيا-"،الاممتقاليدمنبصماتتحول-والمبادلاتالانتاج
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يحددانذلكالىلبيله،التحديدمنمزيدالىالمامةالملاحظاتهذهتجاوزيريد

منيخرجوان،ممينةوطنيةراسماليةبهاتتسمالتىالمميزةوالملاقاتالنسب

بهايقوموتصديراتاستيراداتامام-فقط-لسنا...لبنيتهابدراسةذلك

الامتين،هاتينفيمواطنينعنتصدروطباتعروضاماماو،وامريكيونانكليزيون

للتصديرالمامةالاجماليةالصورةفيننظرانفيالواجبوعليناالحقلناانبل

الامريكية.الطلباتاوللمروضالمامةالاجماليةالصورةوفي،الانكلببزيالاستيراداو

ويحكمبينهاينسق،والالرالمروعاتمنزمرمجموعةهى-اقتصاديا-فالامة

الامةهذهتؤلفالتيالاطرافوبين.الدولةهو،المامةالسلطةيحتكرمركزفيها

."متكاملةتجحلهاخاصةعلاقاتتقوم

على،مارك!بهقالراياايضاكانهذاانهنانذكرانالمفيدومن

انتاجان"الرأسماليةالبلدانبينالمقارنالانتاجيةبمستوىيتصلفيماا،قل

يكونالشعبانذلك.اوجهنفسهالثمبهذايبلغحيناوجهيبلغماشمب

الثغفبل،لديهالجوهريهوذاتهفيالكسبيكونلاحينالصناعىأوجهفي.

وبمض،المروقوبمض...الانكليزعلىالامريكيينتفوقممنىوهذا.بالكب

غيرهامناكثرهبى،الطبييةالظروفوبمض،المناخانواعوبمض،الاستمدادات

."للانتاجاتاةصو

الاسلوبعنالنظرصرفنااذا-المملانتاجيةان"أعمبصورةيقولكما

وهذه.بهالقيامفيهايتمالتيالطبيميةبالظروفترتبط-للانتاجالاجتماعى

الىاو،عرقهالىاو،نفسهالانسانطبيحةالىاماكلهاترجعانيمكنالظروف

."بهتحي!التىاطبيمةا

،المرقالىيمزوانهفما:تصحيحالىيحتاجانالقولينهذينانوطبيعي

وهذا.ممابشريةلسلالةالثقافىالمراثالىاليومنمزوه،عصرهماعلمصْوءعلى

ماركس""ايامفي،الاقلعلىجزئيا،"الحرق"!للمةتحنيهكانتماالواقعفي

م!توىنطاقخارجالىيمتدالكى،توسيعالىيحتاجانكذلكوهما."تين"و

وضعيتخذهاالتيالطرزتنوعبامكانواضحاار!،صافيهماولكن.ا،نتاجية

مختلفة.اوطانفيبذاتهاانتاجيةصيفةاوبذاتهاجتماعياقتصادي

الرأسمالية،فيالنوعيةالسماتهذهاوالخاصالاسلوبهذاوجودصحفاذا

المثكلةانعنى.الاسلاميةالبلدانفيالقبيلهذامنشيئانجدانجداالمكنفن

عامةبصورةتختلفالوطنىالطرازمنجماعاتامامالاصلامىالمالمفيانناهيهت،

بممحددةدائماليستبعضعنبمضهاتفصلالتيحالحدود.الاوروبيةالاممعن

مستويينعلىوطنىوعىفيهيظهر-بالمربيةالناطقةالجماعاتشماولا-وبعضها

التراثانكما.(مثلاالتونسيوالمستوىالمامالعربىالمستوى)مختلفين

الديناكثرهافيممهحملفيهاالوطنىالوعيهذاينتكيمفيألىالمالذيالئقافي

الوطنىالطرازفانوبالتالى.والهويةالتوحيدعواملمنرئيسىكماملا،سلامي

هدايستندوان،متعددةمستوياتعلىيعرانينبفىا،قتصادياللوكفي

والدين.بصددهنرنالذيللبلدالثقافيالتاريخعواملمختلفالىالت!سير
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البلدًإنمنبحضفيالحواملهذهبينيوجدانيمكن،المبدأحيثمن،الاسلامى

جميما.فيهاأوفيهاانضثرالتى

فالموقف.الاقتصاديالنفسعلىمدراساتمنالافادةن!تطيعقدوهنا

،الدراساتهذهعلىابدايمترضلاالاجتماعيةالحياةفيالاقتصاددورتجاهالماركسي

باُنتقولالماركسيةالنظرياتانصحيح.اخصامهومنانصارهمنكثيرونيظتكما

ليستبنيةالىبنيةمنالكبرىوتحولاتهاالكليةالاقصاديةللبتىالمامةالقوانين

علىولا،اخرىدونبثريةجماعاتبهاتختصمتمايزةنفيةنجنىعلىمملقه

هذاولكن،الاقتصادإةالبنيةتطورعنمستقلةالنفسيةالبنىهذهفيتحولات

بنفسيةتتأثرانيمكنالاقتصاديةالنظمحياةبأنالقولرفضابدايحنى،الموقف

فىكبيرااسهاماالاقلعلىتهمالنظمهذهبنىكانتوان،وألجماعاتالافراد

النفسية.لهلىهالحامةالسماتتحدليد

نتائجالىالوصولاستطاعقدالاقتصاديالنفسعلمانيبدولاالانوحتى

بل،الاقتصاديالصحيدعلىالخاصةالسلاليةالجماعاتسلوكتمايزبثأنهامة

منعريضةلفئاتالاقتصاديالسلوكحول!ملاحظاتعلىاقتصرقدعامةبصورةهو

متناثرةراء6عاىاو،مثلاالناميةنصفاوالمتخلفةالثموبكمجموع،الثحوب

وأالاعماللرجالالمامةالاتجاهاتبشاْن(علمىببرهانالاغلبعلىمؤيدةغير)

هنا،نذكرانالىسبيلولا.الامريكيةالاوروبيةالمجتمحاتفيمئلاالمصارتمديري

علىيحللونوالذينالثريةالسلا،تبملمالمختصيناولئك،المثالسبيلعلىالا

الارتبا!حميمةفيهاالاقتصاديةالوظيفةلهمتبدومجتمعاتفيالافراد!وكالاغلب

والمجتممات.نقدلكلأهلالىتبدوالحلماءهؤلاءفطريقة.اخرىاجتماعيةبوظائف

جماعكفيالاالاسلامىالمالمفيلهاLاقراتجد،،حالأيةعلى،يدرسونهاالتي

ناالواضحومن.الوطنىللاقتصادالعامةالحركةتجرفها،نسبيامنمزلةريفية

هدار!ايتميزالتيالخاصةالقفايا-وفوق-خارجيتمالرأسمالىالقطاعمسار

.الجماعاتمنالنم!

فهمللدا!ل!هالاسلامىابرا!ضحاولواالذينالمؤلفوناما

عن،مباشرةغيروبصورة،عامةبصورةالقليليمرفوناقتصاديينعلماءبضمة

يجدواانهمهمكلالاسلاميينالمفكربنمنعددااليهمنضيفانويجب.ألاسلام

منهموأفضل.الجماعةشحورفيهمترضىبالاسلامخاصةبصماتمكانكلفي

أدقكانوا(الادنىالثرقفيو!لدبمضهم)غرببونمجتمماتومؤرخواجتماععلماء

بعضانيمنىوهذا.المبشرةالتمميميةالاحكامالىميلاوأقلبالوقائعممرفة

من--شَتاتصفييرمجموعةعلىيدنايضعانسمتطيعالصعم!لسمالجاد
التدقيَق،بمد،-آلنتيجةأناذ!:هثيم-حصتلاد-منوْ.الاسلاميةاترأسمالية

نوعية.سماتحقالانهايملولفالضائعالجهدعلىالاسفتثر

مجاهلاقتحمقدوهو،مثلأ،"اوستروي.ج"الثابالاقتصاديفالحالم

!:يقول،نفاجةنباجةومقالاتبكتبمنهافخرجخبرةغيرعلىالاسلاميةالدراسات

الاساليب4فان،الرأسماليةنموعلىتساعدلمالسلفيةالاسلامعقليةكانتلما"
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اكثركانتاز،وتجارتهاالاسلاميةالبلدانصناعةفيقليلاالاتدخللمالرأسمالية

الاسلاميةالرالماليةالمئروعاتو!لفت،"الاجانبصنعمنالهامةالمثروعات

افكارهان،كتابهمنحاثيةفي،يمترتانهوصحيح.لم(الحيوية!ققليل"عن

رسمالذي)"بيركجاك"كتبهلماقراءتهبحدقليلاقدتفيرتالنقطةهذهحول

افكارهتغيريحزوثم،(الحديثبالاقتصادالمربيالمالمأخذلمدىمفصلةلوحة

ولكن،اعتبارهفيذلكيأخذبأنويعد،تفيرالذيهوالمربيالمالمانالىتلك

البحد!للوبعيدةخرافيةلوحةبرسماكتفتالوعدلهذاتنفيذاكتبهاالتىالصفحات

النزعة"يدعوهمامع"من!سجمااسلاميااقتصادا"يسمىانيمكنلماالواقععن

-خيرآآقظتيَلاويآتهذهألىبمدفيماوسأعود.((الاقتمادفيالاسلامية

.للامور"المثالية"خط!النظرةعلتىاث،،دات

كتبهمافي،حذرااكربأسلوبولو،النظرةهذهمنعناصرنلقىانناعلى

مورد"الامريكىالاجتماسفالمالم."اوستروي.ج"منبكثيرخبرةاكثراناس

،المملوماتدققذكيكتابوهو)((المحومالمرببم"الحالمعنكتابهفيc"برغر

يشهدبماصم!ضصلةالمجازفةسنالتم!يديالتخو-فعنيتساعل،!الرأيمتزن

صفقاتمنتجنىالتىالفخمةحللاألح!بئالاعمالرجالتفضيلمنالكثيرونبه

لاجناءالممدةالاراضىفيداوالزراعيةالاراضيفيالاموالكوظيفوكذلك،!ممق!ر

الذي،المصريالاقتماديالحالم،الجريتلى10برأييستشهدوهو.المدنفب

مزاياتقديرفى"حقغيزعلىبالفت)1قدمصرفينفىهاالقانونكتبانإقوك

منان"يقولنفسهبرغرولكن.إلاماننظروجهةكلصالاصهملتدات

ايثرقيثملالذيوالاقتصادفي!السيايبيالامانافتقاديكونانكثراالمحتمل

ملاحظةفي،يضيفثم."المجإزفةتجاهسالمواقففذهجم!فبْالهمقدكلهالاوسط.

واللبنانيينالسوريينسيماولا،(المتحدةالؤلاياتالىالمهاجرينالحربأن،سديدة

.المبادرةروحومنالشجاعةمنكثيرعنالجديدالمناخهذافييكفون،منهم

نفسهالقولوهدا.ايضامسلمينبينهمولكن،ميحيونعربا-لثرهمانوصحيح

سيماولا،السوداءيقياوافىاللاتينيةامريكاالىالحرباهاجريناعلىينطبق

ما،المسيحيينالمربهؤلاءانالنظربلفتالجديرومن.واللشانيينانسوريين

الفاعليةمجالفيخصائصمماكثرالسلمينمواطنيهميقاسمون،الرقفيأقاموا

مسلساثتراكتزأيدالىيسْيروناليومالمراقببنفانا-رىجهةوسن.الاقتصادية

السبقامتصاصيتمانبمجرد،الرأسماليةالاقتصاديةالفاعليةفيالاوسطالثرق

لمواطنيهمالمجالهدافىأعطتهقدالتاريخيةا،جتماعيةالظروفكانتالذي

والمسيحيين.اليهود

المضمون،السهلالربحالىالميلهذاالىيشيرونكثرأخرونمؤلفونوهناك

الانتثماراتيجتنبونفهم.الاوس!الثرقفيا،عمالرجالدىل،والسريع

النضاهـمحا،وجوهمنالمديدتماطقالىويميلون،دالمردودوالبطيئةالضَرمة

بألْفسهمباثروالويودونانهمثم.المتخصصةوغيرالمتفرقةالمروعاتوادارة

علىالانفالىبجدوىولاالفنيين!ان!تثارينالىبالحاجةيقتنعونولا،عمل؟يهل
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الوليطافمنه!إلصلميةا!ريكلِيببيماااقربانهمكما،فرديونبمدوهم،لىاث

هذهاليهتؤديمااما.الخبرةالىتفتقرادارةمصانمهميديرونوهم.!رهـصاء

ويكثر.موفقةوغيرمتناقضةواشثماراتوراءهامنطقلافنجاحاتالاتجاهات

التىالاسبابلائحةتمدادالى(واقميةاكثرأحكامبمد)يمودمنا(ؤلفيناولئكبين

4،بالجبررالايمانومن،والفررالرباءق!لامالاسنهيمن،الموقفهذاوراءانهايزعم

المقليةالبشتغييريحدثهماهوالصحةالىادنىسببايضيفونخرون2و...الخ

هذابأنالقولعلىوهؤلاءاولئكويلتقى*المثروعمناخلْباضطزابمنوالاجتماعية

الإتجاهاتهذهالىيمزونكما،و-وافزهاالرأسماليةدوافعءاىيعَضيكنه

السياسيالقائديجازتبهاالتىالاق!صيإديةالتخطيطاتمروحة(الاقلعلىجزئيا)

الامة.مستوىعلى

علىيضرب،المعاصرالحربيللحالما:فقةادراستهفي،ايضا"بيركجاك"و

اقتصاديةمنثوراتمناستقاهاوفيرةبأمظة،مستميت،الوت!!ممىكيبىنفس

للاموالالبطيءالتج!!منالنفور"عنيتحدزونمكانكلففي.حديثةعربية

ا!ملناءتيتصهاالمتيرفرةالإيبال:الثكولىنفستتكررودائما...

الى"بيركجاك"يث!ير،المراقيينالممولينلسلوكتحليلوبمد.(1هـلفخفخة

اقربولكنه."اخلاقيةجذور11الىيرجعالذي،"المجازفةمنالقديمالفزعاة

فهو،نظريا"عائقاالايحدلم)افررالدينيالتحريمانيلاح!!نالصوابالى

سمات،الثرقيينسماتبم(1ضميرازمةاييحدثيمدلمعامةبصورة

بلءفحسببيون>«الامنهانتكاطالماالتي،1الرايوميوعةوالتواكلانجبرية

القضاءينبغيماضخصائصفيهايرىالمامالراي"انيلاحطؤ،و،ايضاص!لمون

فقدانايومبمديوماتزداد،تنكرلاوقائعلانها،الوقائعهذهانوالحق.عليه

هى/2التطورومتزايدةمتزاليدةفئاتنظرفي،وهي.وا،خلاقيا،جتماعيلاثرها

.)91("برغمهالمملالىيبادرانيجبوما،عليهالثورةتتمانيجبماذاتها

وهي.قاطمةاجكاماتؤلفبصيرمراقبيوردهاالتىالاخيرةالملاحظاتهذه

الحقائقعلىىاطلاعاوالاكثربصيرةالاحدالمؤلفينلدىنقرؤهما-دلمعتتفق

المالمفيالمربيةغيرالبلدانعلىرىاخجهةمنللانطباققابلةبمدوهبى.اراهنةا

ذويمنا،قلعلىكبيرافريقايجرعاماتطوراتشهدالبلدانهذهفكل.ألاللامى

تمشبرالتىتلكتماثلاقتصاديةسلوكيةعاداتنحوالاقتصاد.فيالقيارىالدور

جاك"كتبفى،يجدانالقارىءويستطيع.الاوروبيالرأسمالىللمالمءيزة

علىليماولا،صعيدكلعلىالت!رلهذاذ-ديةتحليلات،خاصةبصورة"بيرك

تطور؟هو...الخ،الكموتجاهالثىءتجاهكالموقف،الممبقةالنفسيةصميد

دانييل"بالفةبفطنةوحللياقادهااجتماعيةتحقيقاتالمفصلةبالوثائقعليهثهد

المربيانا،جتماعيانوالمالمان".مايرأ.ج"الاقتصاديالمالموصفهكما،"ليرنر

.مباشرةدراسةوبففلمختلفةقطاع!اتفيوصفوه،صايغويوسفعيسويشارل

.(0691،)باري!"الضدالىالاصشالحرب":كابهنج!"بركجاك!-91
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لضطورنتيجةياتلمالتطورهلىاانهو،فيهريبلاوما،ملاحظاتهلناتنبفىوما

.وتص!اقتصاديلتحولبل،دينى

خامةالمؤلفينمنأراءهملخصتمنبمضيمتبرهاالتى،اذنالسماتتالمث

سماتهى،الاللاميةالبلداناهالىمنالرأسماليينفئاتببمض-الاقلعلى-

غيرايضاهيبل،فحسب!لذلكليستولكنها.التلاشىالىطريقهاوفيعارضة

تزدادمابقدرتتزايدتحفظاتمع-بهيقولماعكسعلى،بالمسلمينخاصة

الكتابهذافياوزدتهمافكل.اذكرلمومنذكرتدمنعديدونمؤلفون-الخبرة

عاداتهيوانما.واليابانالصينعننحرفهمامعالمقارنةسيماولا،ذلكعلىيدل

علىالاسلامثأنهااعلىوتد،والاجتماعيةالاقتصاديةالماضيببنىمرتبطةسلوكية

البنيةتتفيرمابقدرالتفيراوالزوالطويقنيا؟نولكنهابأكملهتاريخىعصرمدى

ولقد.الزمنىالفارقببمضالثانيةعنالاولىتأحْرتوان،والاجتماعيةالاقتصادية

كماالاسلاميةالبلداننج!الرأسماليةللمؤسسةمتحددةوطنيةطرزتوجداناذنيصح

استطاتلحثفاذا.المسيحيةالبلدانفيالرأسماليةالممؤسسةوطنيةطرزاهناكان

المحتملْفمن،(!نحتىيحدثلمماوذلك)هلىهيستخلصيالبضلم!جاد

.والسلوكانماهـالتفكيرمنمشتركتراثمصدرهاقربىوشيجةبينفايكتثفان

الثقافىالتاريخوهلىا.جزئيامشتركثقافىتاريخمحصلةهوالمثتركالتراثوهذا

الاتجاهاتولدتهاقسماتجانبهاالىايضالثملعديدةيضمعناصرالذياثترك

كلمستحيلايكونلنوبالتالى.الاللاميالدينفيالرئيسيةالثابتةالقليا"

البلدانا!فهاايرأالطرزفي"6س!مية))شمبمعلىنمثرانالاستحالة

اماميصمدهدامثلثىءيكتشفلم،أعرفمافي،يمنحشولكن.الاسلامية

.النقدي!تحيئ

الدييةللصقيدةبأن،ضمنااوصراحة،تقولالتىالنظرياتصحتولو

نا،مبدئيانتوقعانلنالكاناذن،لاتباعهاالاقتصاديالسلوكعلىهاما+صلطانا

الضعفاءتجاهبالمدليبثرفالاسلام:التاليةالنقطةعلىبسلطأنهأثرقدالاسلاميكون

الثفقَةهلىهيوازنالعموموجهعلىكانوان-ا،نانيةالالامعلىوالثفقة

النصومىذلكتفعلممااكثر،والدولةالمجتمعسيرحسنبمقتضياتبالاحتجاج

ناالمتمولينالملمينمننتوقعان،نظريا،لناينبفيكانواذن.-ائسيحية

عليهم.التقتيرفيالفلوعدموعلبىمرهقةاعما،مأجوريهمتيهليفسكدمعلىيحرصيرا

اعيننيختى)الصارخالظلممنقَدرعلىهوالاجتماعيةالملاقاتواكعانمعهدا

ممهيتوقعلا(الدينيةاوالمثاليةالقيمبتفلباقتناعهمنظريايعلنونالذيناولئك

مجرىبأنواحدةلحظةالثمورخامرممقدالمسلمونالرأصماليونيكوناناحد

السلعهمنوقسطايمولمنهالديالمملعائدمن--تحمطايمنحهمكاننفسهالنظام

الىولصادلحتى،الد،لةواضحامرولكنهَ.ابدا!ففل!شيان

علىيجرؤلماحداان،(اليهنذهبيجعلناالدينانالمفترضانمع)المدىمذا

تحا!يناناح!خِاصىشعوعلىبرهنواقدالمسلمينالرأسماليينبأنالزعم

كيستفلوبمكملإيهصآلمار"يناللى
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نسبيااستكمالاولكنى.تذكرةالىيحتاجلاالاستفلالهذاامريكارواذن

لمدوىتقبلاالاكثرقرائيبحضاذهانفيالثكمنظليبقىلاوحتى،للبحث

قرائىاحالةمعالوقائعمنأمثلةسريماسأستمرض،المتمصبالمقالْديالتمجيد

.الموضوعنيالمفصلةالمصادرالى

التىالمظالمنفىعلىتقريبا-يهم!وءالثرقفيالتصنيعمرحلةفي

المرهقكالممل:الاستنكارأثدماها-ْا-ااوروبافيالشصنيععرفها

الذيالانخفاضالبالغوكالاجر،وراءهاوماقواهحدودالىالماملعلىالمفروض

اجمصغتالعقوباباسماضافىتخميضمنبهما.!)حقمع،رهيبعوزفي4جما

وكح!ص،الذىض!طلهاالاشفالوكنظام،اليهاوما

ويخرالصحيةغير،القذرةابجيادظروفجانبالى،قانونيغيراوقانونى

الرأسماليينتمنعلمالميحيةفيالانانيةالمباديءانفكما...الخ،ا،نانية

الدينيةالمنظماتانوكمماالمماملةهذهمثلالىاللجوءسنورعاا،كثرالاوروبيين

الاسلاالانسانيةْءالمماد-فيلك،عليهالومهمالخيرمنترالمسيحية
ا،سلاميةالدينيةالسلطات.صدلا،المنحدرهذا!هـ!ممعلىلألىادو

.الييلبىكهذاتحف!!-علىاواحتجااي

الانسانىللضميراثارةالتصنيعصوءاتاكثراحدىالاولأدتثَ!تفيلكانولقد

الدين،رحالبتأثيرابداذللثيكنولم)الطويلسباتهمناستيقطعندماا،وروبي

احددو-نتم(!َ.دءرهـمهلىايكيلطانييفترضكانالذين

عْيرأممسلمينمالكوهأكانسواء،الاسلاميةاليلدارفيافرومحصالرأصمادملا

عجًل!التشريعاتقدالاوروبيةال!!وةتأثيرانبرغموهذا.ملمين

كثيراتأخرقداوروبافيصدورهاكانبينما،التصنيععمليةبدايةبمدا،جتماعية

نظريا.،استفادتالاسلاميةالبلدانفيالماملة4الطبةاناذ،البدايةتلكبعدجدا

الطبقةغليهاتجصلتقدكانتالتىالانتصاراتومنالزمنفا"رقمن،الاقلعلى

حاجاتهَا-كرامتهاأخدالرأسماليينعلىفرضتحبنالفالبىبالثمنالحاملةأ،وروبية

الفربىالطرازعلىقويةعماليةحركةنوءمنفوالضو،ا،وروببئفالمثاك.بالاعتبار

نا.النفعبالفةخدمةأدياقد،ثولمةا!ىوربما،تيفةالىتور-اضطرابات

الحكمة.بدايةهوبالأمتيا!،ألمتمتمةاتطبقاتَلدى،انخوف

قبلمنازدهركماالاسلاميةالرأسماليةفيازدهرالاولادلثغيلاتقلنا

ئموذجيا،مثالا!،بوصة،مصرعنبالحديثهناوسأكتفى.الميحيةالرأسه،ليةفي

منمجصرعةتضمهاالتىالمقدمةمناستقيهللقضيةوصوجزااجافتلخيصافأقدم

امملابتثريعالخاصةالممريةالقانونيةالنصوص

الحديثالتاريخفيالاولىجهودهاالمصربةالحكومةبذلت9091المامفي))

عثرةالثالثةدونا،طفالعمللتنظيمقانونافأصدرت،!بالمامللو

علىثم،1626عامالسجايرمصانععلىالقازونهذاطبقثم،محا!وولقطنفي

لمالقانونهداانءلى.27!اعامالقطنمكابىوعلىوالنسيجالغزلشركات

تابمينمفتشينرقابةتحتوضمتاالمصانعهذهاناذ،حالأيةفيحقاي!ث
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المملوماتيمحصون،فكانوا،الضروريعملهمررالاهتمامتع-ها.يوبئإتايدأ

لا!لانواكما،عليهايمترضونآَولهآينمدو،المملصاحبلهميقدمهاالتى

لضربال!لخعضلعمال-االتفتيثىاثناءهـاواانحدثاذاالا.ِالمخالفاتينظمون
!-."ش،طفالي

المملمكتبمديرنائب"بطلر.بهارو)د"قام3191شباهـوأذاروفي

المربة.الحكومةطلبعلىبناءمصرفيالمملشرو!حولرسمىبتحقبقالدولى

أقصالىمضافةبصورة،يتضمنالمصريةالداخليةوزارةنشرتهالذيوتقريره

التالية:الملاحظات،الحدود

ومصانمها،مصرلمماملالحامالمظهرفي،الاوروبيالمراقبنظريلفتماأشد"

2791عامففى.الموُلساتهذهفيالمستخدمينالاطفالمنالكبيرالمدديكونقد

.%15رالصناعيةاقثروعاتعمالمجموعالىالحاملينالاطفالعددنسبةقدرت

فىلايعملون،العاثرةدون،الجنسينمناطفالالشهدتماكثيراجولتىوخلال

يتقاضونوهم...الحداثةالبالغةالمصانعبمضفيايضابل،فحسبمحليةءمامل

--!----."بخسةاجورا

رمضان8)33!االاولكانون5؟فيصدرانالتقريرهذاأثرمنوكان

الصناعة،فيعثرةالئانيةيبلفوالميناللىالاطفالدغيليحرمقانون(1352

التاسمةبينالاطفالبثفيلفيمح،القاعدةلهذهاستثناءيضعانيلبثلاولكنه

اخرىأعمالفيوايضا"التريكو"ووالنسيجالفزلمؤداتفيعثرةوالثانية

بينما،يومياساعاتسبعمناكثريعملواالاعلى،المهيةتربيتهمفيتفيدانيمكن

تسعيمملواانيشطيمون،عثرةوالخامسةعرةالثالثةبين،اراهقوناكان

،ا،هتمامتستحقالاحكامر"فهالملحقةوالامنالصحةشرو!كانتولئن.ساعات

احترامفرضوسائلالىافتقادهممدىيحرفالُجورينحالعرفمن!دلفان

ممر،فيالحالنتصوراناذناليسررومن.فرنامثلبلدفيحتىالرو!هلىه

خارجحالايةعلىهووحيث،مسبقةبصورةشبهةموضعالنقابىالمملحيث

بقانونالارسميةبصورةبهايعترفلمالنقاباتتكوينحريةاناذ)القانونعن

الخبرةضئيل،الحددضئيلالمملمفتشجهازكانوحيث،(4291عامصدر

المصانع.اصحابلرشواتسهلةفريسةوبالتالى،الموظفينككلالاجروضميل

صدوربعد-قليلبانخفاضولو-ازدهارهعلىظلالاطفالتفيلانالواضحومن

فسالاجتماعيةلل!ثؤونالوزارةوكيليثير":الجريتلييقول.المذكورالقانون

*طفالرؤيهالمألوفمنوانالسليمالتطيقيطبقلاالقانونان؟491لمامتقريره

."صحيةغيرمؤسساتفييحملون

السلطانبضعفاخرىمرةيقتنعانشاءاذاالمرءيستطيع،!ذا!للمنص

مباشرااتصا،ا!لثربملاحظةمناصأكتفىولكنى.والادلانحياتللالد!سىت

الرأسماليالقطاعبنيةعلىلاجدىأثرلهيكنلمالاسلامىالدينانو:بموضوعنا

اللىيَ!لحسبالصعيَذعلىحتى،!اث!مال!لداْْ

الان!انية.صعيد،في!لىلطانهللدينارأنبسطاء
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،(جديةبصورةانكارهالمسمتطاعفياناحسبوما)كذلكالامركانفاذا

يكونالا؟الرأسماليالقطاعفيهنثأالليالمناخعلىأثرقداذنين.IJ1هذايكونالا

الانتاجمناخرىصيغالىبالن!ةالقطاعهذادورتفييقنجمااسهمقدالاقلعلى

الاسلاميةالنزعة"بمضهميسميهالذيالفيبىاثيءهلىامعانسجامااكثرانهايزعم

1(اوستروي."جعليهيطلقالذييلاخرالطيفهذأمعتلاؤمااكثراو،(،الاقتصادفي

اللقةالىنترجماننستطيع،اظنمافي،هكذا1"للاسلامخلىA.Ulالإيقاع"اسم

مستوياتذاتالمؤلفينمنكبيرةفئةبهاتقولالشالرجراجةالفامضةالاراءالعلمية

.متباعدة

ايقاعهوفقينموالذيالنسبىالبطءالاسلامتأثيرالىيمزونالمؤلفونفهؤ،ء

حيويته،فيالنسبيالضمفوكذلك،الايلاميةالبلدانفيالرأسماليالقطاع

ا!كواقتصاديةنحو+أوالاتجاه،البدايةمنذالاقتصادفيالدولةدوروضخامة

صريحة.اشتراكيةبنىونحو،--الجكرميةبالادارةاخلىا

زمنىفارقهناك-لانانهيتصورون،بميدمنآلوقائعالىبنظرتهم،وهما

ولقد.القديمةالبنىوبينالاسلاميةالبلدانالىالمستوردالحديثالاقتصادبين

البلدانمنعرفوهماانبهالمؤلفينهؤلاءاقتناعمنوزاد.صحيحاالتصورهذاكان

،الحياةطرزنيبالسلفيةاخذااكثرمنطقةوهو،خاصبوجهالمفرب!لانالاسلامية

بjj3واالمسلمالشرقبينالحضاريالتر-ليب!نالنوعذلكق!ترفلم،؟،،

بينالرقفيالحثمانيةالامبراطوريةحاولتهالذي،(الولطىاوروباسيماولا)

هلىاتأويلنييضلونوأخرين"اوصشروي.ج"ومن.تقريبا191و،0185

يوحدوناذ،الاسلامىالعالممنفحسبقطاععلىانطبقاذاينطبقالذي،التصور

.(،للاسلامالداخلىالايقاع"ويينالس!لفيةِتللث"الين!بيننظرتهمفي

الايقاعوبينالجديدالاقتصادبينزمنىتفاوتهناككانانهفملاوصحيح3

ولكن.نفهالاقتصادذلكعليهفرضلحظة-دانكماالاللامىللمالمالداخلى

باحالةالموضوعهذابثأنواكتفى،المالملهذائابتةسمةيكنلم،اولا،هذا

فىالاقتصادحيويةحولبهاسثمدتماوالىقولهلىسبقماالىالقارىء

ويكون،"الايقاع"هلىافعلامَخدالاسلاميكونقد،وثانيا.الوسطىالقرون

الخارجينوجهفيالكفرتهمةيثهرواانو!خرالحينبينالدينرجالوسعفي

الاسلامي.بالدينعضوياارتباطاابدامرتب!غيرامرايظلولكنه!صهذا،عأجه

وجودأحتمالانكر،فأنا.الماضيةالصفحاتنيعليهالبرهانحاو)تماوهذا

يصحلاالثوأبتهدهعنالبحثومن،الاسلامىالدينبجوهرلصيقة"ثوابتا1

والتوكلالجهدعنوالقعودالاستسلاماناذ،وملامحهالانحطاعلعصرفييجريات

ناهوحدثواللىي.وحدهبهخاصةولابالاسلاملصيقةسماتليستاللهءلى

فىمامجتمحانرىحيث)انتقاليةحقبةفيالفحلردردبينخلط:االمؤلفينمؤ،ء

وقيموبنىتقنياتمعحادةمفاجئةوبصورةلوجهوجهاتطورهمنمينةءرحلة

وبين(الخارجمنغالباعليهوفرضتالخارجمنجاءته،الجدةكلعليه%ديدة

عناحداهمابطبيمتهماغريبتينئقافتينبينالاصطدامنتيجةتكونالتىالفملردود
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عجزولقد.التأئررتبادلالىولاالتفاهمالىمحهاسبيللاابديةغربة،الاخرى

مشاهداتخلالمنسيماولا،الاخيرةالسنواتفيالسريعالتطوراكتثاف

ساعدكما.المتأصلةالمغلوطةالافكارهذهمثلتغييرعن،واوصافه"بيركجاك"

.ف.اي"مثلموهوبكاتببهيتمتعالذيالاحترامالخاطئةالافكارهذهدعمفي

هذافىتهورتدفهوظاهرهفيراكدمجتمعوصفنيأجادقدكاناذا،(ضوتييه

المجتمعهلىاسماتحولمنالنظرياتحوكعلىالاستمماريوضحهوحملهالوصف!

الزادقليلاكئرهمتبسيطيونمؤلفوناو.الخلودصفةالسماتهدهاعطاءوعلى

.2"و،شارلر."مثل،ألاستحماريبالوضعا؟خرهونظرتهتاْثرتالخبرةمن

."انإجلفر

دينيةحالةالقديمالوضعنج!يرونالذيناولئكفيهيقعنفهوالضلال

المجتمعانصحيح.مخ!تلفتينظاهرتينبينيخلطونايضاهنافهم،لاهوتية

اعضائهعلىيفرضكان،وبا,,Jبأالتاثرسبقالذيطا!الاتعصرفي،--ل!مَى

اللهاسمأمرو!هـدألاكثإ!-3فى-يثلالتجلى،ظاهريةوتقوئ،متزبتةدينيةامتثالية

يسق!!ل!نالاعتياداننلاحطانعليناولكن.الدينيبةاِبشمائبراتجابةعينس!ويْ

لية2حركاتويجحلها،الحقيقيةالدينيةد،لتهامق!فثرراوالثصائرالالفا!هذهعن

نايمكن!لاننفهالَواحدالموقفاناي.الاجتما"عيةالقيمالتزامفيهاماماه

الدينىالتزمتهداانكما.صابقةتميىيكيينابئِلمكبنكي!بريياءيكونَئفاقا

يلأجناسواختلافالحياةوانما!اَلآتجماعيةالفئاتباختلاتكث!ايختلفكان

منثابتةقسمةنيةبسوءونجملت،عنهفارسمتالتىبالصورةوهو.والشيح

ومع.المدنبورنجوازيةتزمتالخصوصرجهعلىكان،الاسلاميالدينقمات

حملاتكثرةمنالاولىللوهلةذلكيظهر،جدا-دبيرا؟الضالين"عدركأنذلك

الحقبة.تلكأدببهاامتلاالتىوالدينيةالاخلاقيةالتقريع

الناسلهؤلاءالمعتادالسلوكاعتبارابداتتطيعلاانناوذاكهذامنواهم

سلوكاعتبارنستطيعلا-لماتماصا،السنةلتحاليبولان2القرلتعاليملية2تيجة

الحالتين.ففي.الانجيل!تحاليمفتيجة،اكقدالايطنايامفيحتى،المسيحيين

وليمد.ينمياصالذينوربال،مطاطةوالضمائر،متوفرةالمريحةويلاتالط!نت

تحتالرباتحريمانتهاكعلىأمثلةمنالماضيةالصفحاتنج!بهمرماالىالقارىء

التفاخردائمفيوس!يجري!لانذلكانمع،لاحتيالبينةللنصوصللاتتاستار

فد.صحةينكرلناحدااناعتقاديونج!!المفربيةابورجوازيةوسطهولتقواه

هدابواتع،امتبخلالمناومباثرة،ضئيلةولومحرفةءاىكاناذاقائعأنو

الصحيحةبنتائجهاالحقائقهذه!قيخرجونلاقدكث!ينولكن.السلفىالمالم

ليداالاجتماسالسلوكتفرلفحاينالعبثمنانوهى،النظريالصعيدعلى

يشخدمانهمابل،لهتفيرفيهمافلش،والسنة2الِقيرصورِعِل!العالي
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اخرىدوافعالىاعماقهنييرجعسلوكعلىوالالتزامالتقىمنمسحة،ضفاء

.)02(متلفة

طويلة،حقبةخلالبالضعفاتصفتالمسلمينالاعمالرجالحيويةكانتفاذا

المشروعبخهجا،خذعنمحجمينالحقبةتلكخلالظلواكثرونمسلمون!لانواذا

منأيا،ن'ذلكعنبالمسؤولابداليسئفسهفالاسلام،الحديثالصناعى

الصريحةدينهتماليَميخالفموقفِغنيمتنعالمصيجةتدفمهحينصكىلمالمسلمين

هماحمسفمثلشَهدتأمثلا"واليابانالصينلأناخرىجهةومن،الرباموضوعفي

فا،مر.الحديثا،قتمادبأساليبالاخذعنالاحجاموذلكالحيويةفيالضمفذلك

يدخلهبماالاصطدامحدةامامالانتقالمرحلةفيطبيعىفملردأمرحقيقتهفي

الملاقاتشبكةعنوغريبة،الجدةكلجديدةاقتصاديةسلوكياتمنالاجنبى

الىهلىا.ممهامتضايفةكانتالتىوالسلوكياتالمواقفوعناللمة!لاجتماعية

دربلواالقاالا،خر2شءأيقبلوربما،بنايَحنانه

في،لناسبقولقد.ينطييئانالمثروعهداوسعنجمايصبحانمنداثلمحلىلمثر

غرِاوروبافرضتهاالتي6لتجاريةا،تفاقياتتفاصيلبمضاوردلأالى،الشأنعذا

آشدكوابحممهيحملالاستممارفكانهمانيامَاءنجن3وآلرالفثمانيةالاءبراطورلة

التقني-نخلفيهنج!،المورإير!!لووبخ!ف

غيرلهظواهرالاخرىالعوائقكلكانتالديذلك،الاكبرالمائقيؤلفالاوروبي

ويوسَتَماءمختلَفةصمدصكللىالمياشريثقلهاالاخرى"-+لر!!ى

يصبحلاانهأذ،الوحيدولاا،ولألتطورمحركليسالمروعانيقولحينحقءلمى

ملائم.تاسي!يىاطارنيالاهاما"استرا!جيا

الاتجاهاتبين-يلىكرواانعنيمتنعوَنلا(سواهمخرون2و)المؤلفونوهؤلاء---

المنطقيفرضوالتىالزمنىالفارقذلكخلالهامنيظ،روالتىبالاسلاماللصيقة

حقتضييق-بالا!لإمخدا3البلدانهذهمجتمعظلاذاالفارقهدابهايمتدان

هدهذ!لرمنينتهىمنبينهمانبلالمتحادلالتقلآنألىاتحقآغةواتجاهالملكية

المالملقيادةاتجاهاتهااستخدامي!طاعقدانهيرىاذ،متفائلحكعالىالموائى

،06الاشترإكية"الاسلا

الخيرمنولمل.الاسلامىالقانوننجماالملكيةحقعنقبلمنتحدثناتدونحن

،هميةوئظراالمجالهذافيالثائعةالاخطاءعلىرداالحدبثهداالىنمودان

القانونبخاصيةالقولفيايضاهنابالغوافلقد.عليهابنيتالتىالمفلوطةالاحكام

الميدانوهو،نفسهالرومانيالفقهانيحرفونالقانونمؤرخىان.الاسلامي

الاغلبفيالملميهنانالحق"؟عبدهمحمدالاماماضاذ.عننقلارضارضيدمحمديقول-02

ومماشربم"بائهم2عنبالورائةاخدوهاوعاداتلقاليدالامنهكدمملقفلمظهرياالدينفيداقد

ايضا:يخهجاء،الرباعوفوعفي،يمضهامنحهدانللمؤلفسكهقلمقطعضاماالقولهداوباتى

الصاعةتركواانهمائتبهونبقولنطالدبن!صلالرباإكلتر!ا(الملميئ)انهميلمنانان"

.(المترجم).(6،3-5،3مى،6091عام،انار)؟)الدبنلاهلوالزراعةوالنجارة
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الديجست"«كانفلئئ.قيوددونالمدكيةمدهيتركلم،المطلقةدلملكيةإدتقليدي

به،اماملوالتصرتبيماوالتمتعآ-مالهحؤر-إ-لمرط-في-إستخد،ابأتقآ"الملكيةيعرت

رقي!طَ!بقيو!لوحىالاخيرةفقرتهفيفهو،"الحقعد!د!فعس--!ط

الالوا!ا،ثنى))قانونمنلىالحقهلىاعلىنرضتاخرىقيوداان!لما،الاطلاق

و2الانماتمنلدواعالمجتم!وغيرهالمصلحهاخرىثم،الجيرانلمصلحة"عر

iبثروهـعديدةترتبطالمنقولةغيرالاموالملكيةوكانت.الاح!اناويبما،نسان:

اذابخسرانهاسولدلنالزراعحةالاراضىمالكوكانلةففي/!صعرحلةآنحطاهـالامبراطور

الديالمالكلارادةخلافاولوا!لتشفهمنجمايستنلانللمرءو-لان؟زراعتهاأهملوا

أنهمكما.الحدوث!لثيرالحامةللمنفمةالملكيةنزعوكان،النلالجعثِرالاَيستحقلا

علىهامةقيوداالاولالقرنمنلىففرضوا،الحقاستمماللسيءنظريةوضموا

المسيحياللاهوتجاءثم.الائسائيةمصلحةباَسملعبيدهمالسناسدةماكيةحق

قيمةالملكيةحقممطيا،اللهظلنيفىوإجباتهالانسانلضؤقعامةنظريةنوضع

ألإسلامين.والفقهاللاهول!نظرياتمعبميدحدالىبدلدمتمافلا،ومثروطة!حمبية

الىامنيسةعادتوقد،معروفةثائعةالصددهدافي"ا،كوينىتوما؟ونظريات

المظالمبعلاجاهتمامهاعلىلتدللع!ثرالثالثليونالباباعهدمنبدءابهاالاخد

فىالملكيةحقعلىمسؤوليتهاتلقىالاشتراكيةالعر!لة!لانتالتىالاجتماعية

المطلقة.سيفته

ذا.ايمربيالفتحبظوبرتلتاثرامحيهيتيتإثويلاسيلإمفيالارضملكيةومفهوم

الصالحةيلاراضمنواشمةمساحاتالمنتصرينتصرفتحتوضعالفتحهداان

الفرضوكان.الخليفةيديرهاللىيالمالبيتلثموينحرثهامنبدلاوكان،نلزراعة

اقتطاعبعد،-!الحقوقأاعادةفلبدايةالمالبيتمنارئيصيا

وفيما.ن2القولنصوصطبقا،مود!تتقمحتاجينمنجانب

ولهـن،الخاضة-3لحاجلالهالماهلييِقتطحهمامبلنيتبريجيايرتنعانطبيمياكانبعد

يأثىمواردوهى،والمتضخمةالمنتظمةالموَأردالىالحاجةيزيدنفسهالوفتفيهلىا

هنا،ومن.الرراصالامررهـبنتا-المجتمعاتمنالطرزهدافي-الاكبرجانبها

قسمالانإوسعصميدملىولكنالرومانيةالامبراطوريةلظروفمماثلةظروففي

الاصتقرار.ع!دملأببمضالمديةاثسمت،يتهـحأرافيمتبر!لانالاراضىمنكبيرا

الى،خاصبرجه،وانساقواالسمةهلىهتقديرفيبالغوااثولفينبعضانعلى

النظرةفيالملكيةنكرةانلأفقالوا،المقاريةالملكيةبممنىيتملمافيالتمميم

جداردهيثبتانيجبوالما!.والحراممةالتثم!بفكرةالار!با!حميمةالاسلامية

يلاستملال،عدمبسبببضدلاالارضعلىامتسبالحقكانواذا...الماكبةبحق

."حض!عيكأجديد

علىلحاح)الىبناحاجةولا،حقوقيينئظرياتالواقعفيكلهاهلىهانعلى

اختلففقدعمميااما.نظريطابعمنألاسلامىالدينىالقانونبهيتصفما

النقطةهدهبثانوالدراسات.والامكلنةللازمنةتبماالاختلافاوسعالتطبيق

كانارا،انههواجماليةبصورةقولهيستطاعماكل!دان!لك،جداقليلة
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ذلكفما،الفربفيمنهبالاستقرارتمتمااقلبداقدالخاصةبالملكيةالتصرف

ببببل،ظرفيةا!لثرطابماعليهتسبغكانتالاسلاميةالحقوقيةالنظريةلان

علىالمطلقةالصفةتفلص،والفتوحوالفزوا)حربواحداثالياسيةالمؤتمرات
فيجممفرالمط!لقاالنظامظلفي،الملكيةانننىانيجبولا.لسلطة

الحامةالمنفعةلدواعىملكيتهننتزعمنانصحيح".مصوناحقاالا!تى

املاكعلىللتطاولالحمليةالاداةوهى-الضريبةولكن،محقولاتمويضايتلقى!لان

جسما"رعاياهالرعاياوكان،"هواهعلىالملكيقدرها!لمان-الرعية

.2(1)"وممتلكات

للخطر-الملكيةحقيحرضالذي-الاسنحمالاساءةمفهوماننرىهنامن

الارصْفيعملياالتطبيقدقةمنكانولاالاسلامىالفقهبهيختصامراحقاسيى

عندراستهفي"برنيسدوديتان.ج"-مثلا-يتصورهالديبالقدرالاصلامية

ناالصفكليفمف"اوستروي.ج"اما0((*ثيتضات!ف؟لتئببة"

7!هدفعياتلىىالحصريةالفرديةالملكيةطرازمعالاسلامتلاؤمليدم"يييمانقول

العلاقاتوبيناللاهوتيالاعلىالمثلبيئخل!هذاففي،"الفربيةالراسمالية

توماداالىاستنادا،القولوسمنافيلكانبهالاخلىصحولو،الحمل!ةا،جتماعية

فواقع!الحصريةالفرديةالملكيةمعتتلاءملاالاخرىهىالمسيحيةان،"الاكويني

وقت،ايفيكانايامنعقدا،سلامفيالملكية-قانابدايبدولاانههوالامر

يضات.مالتثميراوسلانثاءمن،ملمغيرأمصلماراسمالياأ-لانسواء

ومنذ،تحويردوناخذتقدالرئيسيةالمستقلةالايلاميةالبلدانانهذاالى

أيةذلكفيتلقىاندون،غربىمصدرذاتعقاريةبتثريحات،عشرالتاسعالقرن

لمصسالحوفقاصشحراتهافيالمقاريالنظامتحيراوروباكانتبينما،ءمارضة

النظريةوجوهاحداوالنظريةبينيخاطون،ايضامنا،مؤلفيناان!المتعمرين

الماضىفيالممليالواقعالىينظرونقليلقبلكانوابينما،الممليالواقعبنيةوبين

الماضى!للطوالوجدتمستقرةبنيةفيهفيرونالحاضرمنقطاعفيحتىاوالقريب

.المجتمماتمنزمرةفيالمستقبلكلعلى،ستمتد

،"بيروفرنسوا"و"بييترأ."مؤيدا"اوستروي.ج)\يقولهماوصحيح

يصبحانوالى،التطورالىيجنحالرأصماليالمجتمعفيالملكيةمفهومانمن

نافيهيفترضالتىالاجتماعيةبالحاجاتا-!ااطلاقهيفقدانوالى،"وظيفيا"

جهةومن،الرديثةالصناعيةالمجتمعاتمطالبالىجهةمنيرجعؤ"ذا.يمبيها

البلدانمنافسةوالى،الواقعفيكماالافكارفيالاشتراكيةالحجةقوةالىأخرى

علىنلاح!انوينبفى.الداخلفيالماجورينضغطوقوةالخارجفيالاضترا!لية

المفهومالىالوصولعنبحيداذلكبرغميزاللاالراسماليالمالمانالبحثهامثى

ناالوهمفيالاغراقمنولكن.المصطلحاتبينهماتقاربتوان،للملكيةالاشتراكي

فسبيةقيودمنبهلحي!مماوالىالسنةفيللملكيةالتقليدياة،وماالىيستند

(.I\1C/%،)باري!"الفرنىالمقهتاريخفيالموجز":!لتابهفي"مارتاناوليفيه11-ا؟
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التيالهزيمةفي-لرو!للنا.الصناسالحالمبهايتمالتىالعلاقاتفيهتثاُءكان

التطوريؤسسواان،نفسهابالطريقة،يريدونكانواالدينبأولئكروسيانج!لحقت

هذهمنا،نادةاستطاعةسعيتنافىلابالطبعوهدا.سمائلةتقاليدعلىالاجتماس

?l .l Jlوهناك.الاحتيا!منوبكثير،ممينةوأمكنةممينةظروتنيالجماعيةت

الاسلامية،الجماعةفي،"المسلبنامة"نيالتضامنروحعنيتحدثونخرون2

ماالىبالمقابلومشيرين،.وضللقسرمنهذهالجماعةروحتنميهماالىمثيرين

مناكثرحيطةفي،"بوارييه.ج"يقول.ايجابيةقيممنعنه!ينتجانبمكن

وظهورالقديمةالقيماضمحلالممهيجرالاقتصاديالتقنىالتقدمان":سواه

ظهور/علىيساعدالتقدمهذاانيبدو،اخرىوبحبارة...الفرديةالتماسات

العلاقات!صميدعلى،الانساناخيهعنغريباالانسانتجملمجنونةانانية

تعاليمجوهرعلىالحفا!استطاع-يتصنعوهو-الاصلامإن!!.الإشخاص

يختقطغقى-يعهلا-:-ن--ا!ه!مس!غوالتضامنالاخاء

--.ثتِدوبمالباليم-درستِالأعطى+لط،ممبَوبهةنبايجياِه-بمبيلإيتبإط

المسلمينالمفكرينّلدىاكثر!تفصيلابمقاييىَنجَدها-ا؟راءهذهومثل

الاخوانمنظمةفيالبارزينالاعضاءاحد،السباعيمصطفىفالسوري.المحدثين

،"*سلاماشتر!ية"!لتابهمنعديدةصفحاتالقضيةلهذهيخصص،المسلمين

ا،نسانىللتاريخغيبيةنظرةالىالمتندرأيهوفي.المربيKIWIفيالانتشارالذائع

قد،قرناعراربمةمنذ،ا،صلامان،المتزمتينالمقائديينهؤلاء!للعندهاينتقى

اخلىتانبعد،قيمتهاتكتثففحسبا!ناوروبابدأتالتىالمبادىءاكتثف

واول.!نحتىحياتهاعليهاقامتالتىالاسساليهاقادتهاالتيالكارثةتدرك

والسنة.القرآناليهدعاالدي(،الاجتماسالتكافلسدأ"المبادىءهذه

امراللهان!ياتمنذكرناهممايتضح":آ(ا!معىيقول

الاحاديثمنذكرناهومما،والتقوىالبرممانيجميععلىوالتكافلبالتحاون

الاجتماسالتكافلقيامعلىصراحةبكلنصوسلمعليه4الاصلىالرسولاق

."متنوعةمظاهرالاسلاماثترا!ليةفيلهتكونوفيلك،الواسعالثاملبممناه

با،حاديثمؤيدة،"المجتمعلسمادةوألزمهااهمها"ذلكبحدالمظاهرهذهيمددثم

،(الناسعلىبحلمهالعالميضنالا)العلمىالتكافل،الادبىالتكافل:النبوية

بالتضامنالقتيلديةدفعفي)الجنائيالتكافل،الدفاعىالتكافل،السياسىالتكافل

الاخلاقصيانةعنمسؤولالمجتمع)الاخلاقىالكافل،(قاتلهفيحرلماذالاوليائه

،(مثلاالكلفايةفروض)الحباديالتكافل،الافتصاديالتكافل،(ايحامة

والمعدمينالفقراءاحوالبرعايةالمجتمعالزام)المعاشىالتكافل،الحضاريالتكافل

.(الانانبكرامةتيقبهريمةعميثةلهميكفلوان،الحاجاتوذويوالمرضى

عنشلاتجلجصهااكتفىاومناالمؤلفاسئهدمااليالنصوعىالقارىءبحد-23

502المفحاتفي،اهـباعيممطفىالدكترر - V11الانية،البحة)"الاصلاماشرايهة"كتاب!ن

.(المترجم).(لقاهرةا،القومةلدارا

915

http://www.al-maktabeh.com



حتىاواشتراكيةبشنحوتسيرالاسلاميةالمجتمعاتبأنالقولالىذلكمناينتهي

اشكال"المجددون"الاقتصاديوناليهايدعووالتىالتحديدالمائمةالاشكالتلكنحو

الجماهيروعيفيماتالمدرسىفالفقه.الاقتصاديةالحياةعلىالاجتماعيةالرقابة

الجماه!ايمانبهيسمحماوكل.الفربفي)22("المدرسوية"ماتتمثلماالمسلمة

الاستخدام!و،القوميةالوحدةمثاعرمنبهيمتزجوماالسلفىللدينوولاؤها

مدىفيمتفاوتةاختياراتبهتتظلكلواءالاسلامولحرمةالاسلاملثمارالثمبي

.اخرىينابيععنوصادرةالاشتراكيةمنحظها

فهذه.خر2هدتاياجلمنايضايصلح،الواقعني،هذاانعلى

بصرف،الاسلاميالمالمنجماالسياصيينالقادةمنكثراتفريالش(»المكيافيلية"

الرجحيينالمسلمنانهو،واحدبعائقتصطدم،الاخلاقيةالاعتباراتعنالنظر

ليحاربواوالسنةن2القرلهميقدمهاالتىا،سلحةيستخدمواانعلىقادرونايضا

!لثراافضلموقففي،الصعيدهذاعلى،الواقعفيانهمبل.المقترحهّالحلولبها

اولا،.التقدميالاتجاهفينفسهماالمصدرينهدينلونيؤوَالذيناولئكموقفمن

يكنلمخر3عصرفيوضمتانهااذ،العكسقيلولو،مصلحتهمفيالنصوص،ن

تحملمنهتضيقالتىالحدودكانتولا،جديةممارضةيلقىفيهالملكيةحق

ممرضنيذلكعنتحدثناوقد.ا؟نلهاااعطاؤهيحاولالتيالكبرىالاممية

اشدوهدا-وثانيا.الكبيرةالحقاريةالملكيةحولالبا!لستانىالنقاشتلخيص

قرونوزنومن،الماضيتراثكلمنيستفيدونالرجعيينالمفرينلان-خطرا

التفاسير،هلىهبهاتتمتعالتىالحرمةومن،الب!لفيالاتجاهفيالتفسيرمنطويلة

،لاسبابمنهجزءايمتبروهاان،نفسهالدينوبينبينهايربطواانالناسعادةومن

الدين،رجالطبقةلان،الاولىالدرجةفيوربما،واخرا،بالدينحقالهاعلاقةلا

طنظريات-سطحياولان!كانولو-الحما!سالولإءهلىابملموذهملناللى

التقليديالتف!رتأييدالىميالة(دائماقول6ولا)الفالبفيهي،سدنتهاهمالتي

فيوجلىريةث!املةئظراعادةبمدالاعليهاالتنلبلايمكنالمواملوهلىه.السلفي

المالمفىالتطؤرهلىامثلبهايصطدممصاعبايةنرىونحن.ألدينقضايا

لامتنوعةلاسباب،ابطأوالتطوراكبرفالمصاعبالاسلاميالعالمفياما،المسيحى

فيها.التفصيلالتىهناصببل

والتكافل،التماونالىالجماعةاتجاهعلىايضاكنطبقنفهاالملاحظاتهده

المفكرينمنسيماولا)غيرهموأخرونالمؤلفوناولئكيمتبرهالديالاتجاههدا

ايضاهنافهم.لهملازمةبالاسلاملصيقةاخرىسمة(المسلمينوالشاسيين

وهي،الريففيتقاليدالتماونالىيثيرفبمضهم.متباينةظواهربينيخلطون

ناودون،الاسلامعنبمدهاعلىالريفيةالمجتمعات!دلنج!مثلهاعلىنعثرتقاليد

كلفيالاختفاءطريقفيصاواختفتانها!لما،الاسلاميبالدينعلاقةلهاتكون

)المترجم(..الكتاببدايةنياليهدعوتالديللاقراحوفقاScolaatiqueلكلمةلرجمة-22
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المسلمالرقكلفيسماعهاالمرءيستطيعالتىالنتيجةهدهالىذلثهمنينتهىثم

اشتراكيةفيالاجتماعيالتكافل!لانولهذا":متنوعةصيخفي(الحربفيوحتىإ

اخرىاشترا!لية!للَعنالاخلاقيةإلانسانيةالاشترا!ليةهلىهبهتميزتمماا،سلام

رتيهفىيدانيهلامثاليامجتمحالكانمجتمعنانيطبقتولو.اليومممروفة

."خر2مخمع

الذيالسبيلنحرتانفيهىاثكلةولكن.فيهشكلاامرالحقفيوهذا

قدالايمانمنقرناعرثلاثةمنا!لثرانمع،الرائعالمبدأهداتطبيقبهيستطاع

كبير.حدالىتجاهلته

وامئالهما،"استروي.جلأوالسباعىمصطفىيحسبهصاعكىعلىالامران

حقاالموجودة)المبادىءفتلك.الفملىالتاريخالىبازدراءعليائهممنالناظرون

لتعاليمكاناللىيالضئيلالاثرنفىالاالتاريخهذاعلىلهايكنلم(النصوصني

تحفلالتيالعلمانيةوالملىاهبالاديانمنوغيرها،والبوذيةوالميحيةا-يهودية

النبيلة.بالمبادىء

يكتشفانهيظن،ْوأمثاله"غوتييه.ف.اي"بحد،"اوستروي.ج"و

نا":يقول.التقليديالاسلاميالمجتمعامتثاليةفيالاثرهذامن()سليةبقايا

انظارتحتأنهيحس،عصاهناكتكنلملووحتى،بلدوايزمانايني،المسلبم

دا.للعادةخارقنجوعذو،الجماسالظئيبهذا،الصامتالقسرومذا.ألاخرين

اللىيالنجاحهذا،الاجنبيةالبضائعمقاطنةنجاحمدىمثلافلنذكر":يضيفنم

المسلمونيستثعرهاللىيالخوتولنذكر،)إ(،تينىعقليفهمهانيستطيع!

الديني-التش!من!لثيرااعامناخلالهايظهرون،اوروبانج!طويلةاقامةبمدحتى-

."العقيدةفياخوانهمامامالقرآنتحاليميخالفواانمن

فيولاالتقليديالاسلاميالمجتمعفيلا،تنكر،الاجتماعيالقسرقوةان

الايديولوجية.الحركاتداخلىفيحتىبل،الطرازفيالمماثلةرىالاخاجتمعاتا

بالاسلامولا،"غوتييه.ف.اي"يحسبكمابالرقخاصةسمةليستفهذه

،الليبرالية"لاوالتامحعرفالاسلاميفالمالم.اوستروي"."جيحسب؟ما

وكاناجباريافيهاالاحدصلاةحضوركانوناقر،اللاتينية"نرناقضتبينما

تتراخىالتقليديةالاجتماعيةالق!رقوىاخلىتوحين.فيهالئقصيرالصرعن

القومية.هيتفتحها،اوجفيعقائديةحر!دةمطالبمحلهابالحلولبدأتالاسلامىالمالمني

المت!ثككونيضطرالتي،العامةالاجتماعيةللت!ماتترجمةالقوميةهدهكانتولما

الىتضمأنطبيعياكانفقد،الكاملالولاءيايظهرواان6لفسهمالحماسوفاكرو

فيالديفمما.ويحاربونهالنراةيحتقرهالدي،الوطنىالدينشصائرشمارا-!ا

؟191بين،فرئسىأيأاللاليئىالعقليفهمهلاالجماعيالث!عبىالالتزامهدا

بالموس!قىاعجابهعنفيهايحربمحافرةبالقاءيجازفانيمكنكان،1891و

ممارضةعلىيجرؤمن،"اللالينين!،الجزائرفرنسيىبين!لانأوهل*لمانية

لفقدانمنفزعهاوعناحقادهاعنر،،تحبرالجماعةهده-لانتالتىالمظاهرات

المبتمعقلبفيحتىبلأذاتهوجودهامنجزءاتعتبرهاكانتالتيامتيازاتها
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كالحزبعقائديةحركةاعضاءكان،المتامح"الليبرالى"اللاتيىالمجتمع،الفرنسى

ببمضاونفسطيبعن،تلقائياانفسهمعلىيفرضونقوتهساعاتفيانثيوعى

اليومية.الحياةتفاصيلفيالحركةبمثلالتزامهميظهرواان،ذواتهمعلىالقر

لكلطبيميةمظاهرالمسلمينبينالتماونوالىالاخاءالىن2القرودعوات

اما.لنجاحهاضروريشر!بهاالمؤمنينتلاحملان،بداياتهانيعقائديةحر!لة

مانج!فتفسيرهاالوصيطالمصرفيالدينيةالكتاباتثمبمدفيماالحديثدعوات

علىالامتيازاتذويلحضالمقائديونالمفكرونيبذلها%كوداكانتاز،،هواظن

.واحدةحر!لةفياعضاءبوصفهمالمحرومينمعالتضامنبعضافمالهمفييظهرواان

الواثقالولاءاساس:بأكملهالمجتمععليهايقومالتيالاسساحدهذا-دانفلقد

باطاعةسوءاالمجتمماتاقلالدنياالحياةفيوتقيمربهالىالانسانتهديبمقيدة

تعبيراكانتانما،ودينيااخلاقيا،الامتيازاتذويوامتثالية.الالهيةالتماليم

خيراوكان،جدارةعنكانالمخمعفيالممتازمكانهمبانالايديولوجيةقناعتهمعن

التملقاما.التقليديةللمجتمماتالطبيميالموقفهووذلك.اللهارادهوعدلا

عنكتمبير،وطنيطابعذوقوكيدفهوولقيمهللايلامولاءيئلمابكلالحديث

نحللانيمكن،أظنفيما،هكذا.هويتهافيالمهددة،ةالمفزوللجماعةالولاء

المالمهذاان"بيركجاك"يعتقدالتيالوحدويةهذه،المربيلمWI"وحدوية"

فوقمنيقفزبأنلهلمحتالتي"المماصرتاريخهوتائرسعة"بفضليفقدهاصم

تدفعوقدتحولمنالدلالاتفيماتحجبمبسطةصيغة:"البورجوازيةاجيالنا

.عخادعبثباتالاعتقاداسى

انضماممجرىتفيرانءنعجزت،تلكالولاءتمابيروكل،المبادىءهذهكل

البلدانفيرأسماليقطاعنشوءمجرىاو،الرأسماليللعالمالاسلامىالمالم

المسيجون.الممولونيفحل!لمااموالهمرؤوسثمرواالملمونفالممولون.الاسلامية

التيالمقيدةحملواأحادا،اولئكوبينهؤلاءبين،نجدانوسمنانيانكسحيح

يلطفونعساهمالنظامقواعدبمضيثنواانفحاولواالجدمحملعلىاليهاينتسبون

لمجرىشأنذاتحويلانكتثفانالمستحيلمنولكئ،الانسانيةغيرنتائجهبمض

كليصيب"ماير.1.ج"الامريكيوالاقتصادي.الوطنىادىاعلىالمامالنظام

جماعاتيصفان،الخيالبهشطمهما،المرءيستطيعلا":يقولحينا،صابة

وا،"يىوحيخاضمة!حيهلأنه!الثفوسطمدنمنالتحا!ب!-أية-مدينة

عنتختلفلاانهافالواقع.الثروةالىالب!اقضدمحصنةقلاعافيهايرىان

وفى"شيطانيتها"فيالماض6لمصرفيالانكليزاوالامريكيينالاعمالرجالفئات

يمنعلمالاسلاميالتكافلكانواذا.)(2("ألاجتماعيةبالداروينية"ايمانها

نهبمنالابنيةمالكىولا،الفلاحيندماءيمتصواانمنالاراضاصحاب

سببمنهناكفلشى،منهمبالمقترضينالفاقةانزالمنالمرابينولا"صتأجريهم

."الاو!الرقراصمالة":تمابهفي(،عاير.ج2."-،2
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مأجوريهمعلىيطبقواانمنالاموالرؤوصاصحابيمنعبأنهالاعتقادالىيدعو

رافة.ا!لثرالفالبفيوهىcالوأصماليالاستفلالقوانين

الفوارقتفيقعساهاالمبادىءتلكنياملنانضعانمثاليةلطوباويةوانها

كمامثاليامجتمعابهانبنىعسانااو،"بوارييه.ج"يريدكماالطبقاتبين

ينعمونالمحظوظينمنطبقةتعالىتمنعلمالمبادىءفهذه.السباعىمصطفىيريد

الفاقة،الوانأبئعفيغريقةالجماهرمنعريضةكتلمعبمثلهيسمعلملرف

ضم!وأراحت،المصتقيدينلمصلحةالتمالىهذابرقمتقدألعكسعلىهىبل

اوضاربمضعنهمفتخففالممدمينمنضمْيلعددعلىبهايحسنونبصدقةالىعنياء

المالمفيفليى.افضلخدمةاداءبهتستطيعسبيلمننعرفولنا.فاقتهم

على!خرينيجبرواانمامجتمعفيللمحرومينيتيحمضمونواحدسبيلألا

السلطةممارسةفيثركاءجملهمالادنىحدهفيوهو،كثرحقوقهماحترام

هدهوضمانالامتيازاتمنيستطاعماا!لثرالفاءالاقصىحدهوفي،السياسية

المؤسساتملىهيزيناني!ثاءمنوسعوفي.متينةمناسبةبموُسساتامالصب

وأبوذاتعاليممناو،الي!وديةاوالمسيحيةاوالاللاممبادىءمنالحباراتبمنمق

ولكن.قوةالتعاليمهلىهمعنىيزيدقدذلكفان.غيرهماوكان!أوزينون

وهذا.اساسيةمظالمعلىوتستراعبثالفواا،ليستالمؤلسصاتدونمنالتعاليم

.والاذلالللاشفلالستارالجاكانتاذا،الماركسيةالتماليمعلىحتىينطبق

استارها.ونهتكاللعبةهذهنفهمكيفعفمنا،الاقلعلى،ماركسولكن

م!هـصلةلهفليستنحولجفاكصةجزئياالاسلاميةالمجتمماتاتجاهاما

اساسية.انسانيةمطالبعنتعبيراالاديانكلكانتمابمقدارالا-هـالابنحاليم

الممضلةبتجاوزالاعملالى(جزئيا)تتحولانتستطيعتكنلمالمطالبهدهولكن

جزئياتجاوزانهفيباللىاتهىا،نسائالتحررتاريخفيالاسلامواهمية.الدينية

وضعوقد،الثر!هلىاانعلى.ا!ض،لهيففحسبانه.المحفلةهذه

فوراتحولتوليدةعقائديةولحركة،الجنينيةحالتهافيتزالماصفيرةلجماعة

منادنىقدروبضمان،بلحماعةهذهقبفيالتعاونبتنظيميكتفيكان،دولةالى

الافقتتجاوزمؤصسةأيةيقملمبالتأليوهوْ-.ْ-قيهاوالفقراءلضعفائهاالحماية

نضوءا،قلعلىتميقاوتمنعانتملكمؤصسةأيةاو،العربيةللقبائلالوضعي

الفئاتهدهلدى،(الطبيس"الميلامامالطريقتسداوممتازةفئاتاستمراراو

حسابعلىايديهابينالثرواتمنقدروممبرالسلطةمنقدراكبرتركيزانى

قلبفيالاتستطعلمالوسيطالعمرنيالاسلامىالعالمفيوالتظلمات.ا؟خرين

فيهاليىللملكيةبنيةألاقلعلىتتخيلوان،الدرجةهدهتتجاوزانقليلةشيع

يا!لانوما،برامجهاخانتاواخفقتالشيعوهذه.المؤسساتتثهاامتيازات

المقائديينالهامالانتيجةالىالتظلميؤدولم.ذلكغيرالىتنتهىانالواقعفي

فلم،المقدسةبالنصوصويدعمونهاالامتيازاتذويالىيوجهونهابالاعتدالنصائح

التقوىمنمبلغهمكانايا،ضئيلبقدرالا-الماديةالقوةوبيدهم-هؤلاءبهاياخد

التقية.مناو
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وت!لطالامتيازاتنتكومنععاصالقادرةالتأليسيةالاجهزةومبادىء

علىوالفربالثرقفيبيدأمدمنذممروفة!دانتالمجتمععلىالامتيازاتاصحاني

السلطةهذهوتحكم،السياسيةالسلطةفيالمواطنينمجموعاثتراك:ا!سواء

المبادىءهذهترجمةولكن.للامتيازاتا،قتصاديةبالمصادرالديمقراطيةائسياسية

الامبراطوريات!لانتالتىالواسحةالمجتمحاتعلىللتطبيقمؤهلةمؤيساتانى

المتنوعةا،وليةالوحداتذاتالممقدةالمجتمعاتتلك،لهااولىنمماذجالقديمة

الترجمةهذه،ناشطةوبتجارةبالدولةببمضبمضهاوالموصولةغالباوالمتخصضة

بتنظيرهاوللبدءلاعلانهاالحديثةاوروبامفكريتنتظرانلهابدلاكان-أقول-

الجماهيررقابةنظريةلتحويلالفرنسيةالثورةانتظارمنبدلاكان:الدقيقالتنظير

الاشتراكيةانتظارمنبدلاوكان.واسعنطاقعلىتطبيقالىالصلطةعلىائسياسية

التصنيع،طريقعلىمجتمعفيا،قتصاديةالامتيازاتالفاءلتنظ!الحديثةا،وروبية

الله-دانولئن.التنظيرلهذااولتطبيقلمحاولةالروسيةاوكتوبرثورةانتظارومن

المزدوجةالرقابةهذهعلىاصرارهمابحيدعهدمنذأعلناقدالانسانيالاعلىالمثلأو

تنطرالىبالقياسثانويةاهميةذاهذا-داننجلقد،و(لثروةالسلطةامتيازاتعتى

تحقيقه.تضمنالتيالتأسيسيةالاجهزة

عثر،التاسعوالاترنعرالثامنالقرننهايةعالم،الاسلاميالعالمهذاوالى

الدينرجالأقنعهالذي،وسياييااقتصادياالامتيازاتاصحابلتسلط-ا

بانهالقاسيةالدهريةالتجربةقنعتهالدينيهللعقيدةالقيمةالمتفاوتةوتأويلاتهم

ا!الىتميدوتوابص!االفزَلسَيةالثورةجاءت،كانماغيرآلامكانفييكنَلم

الثورةوجاءت،الحياةعلىوقادرةممكنةالذيمقراطيةالدولةبأنالقائلةالفكرة

ممكن،أمرممتازةطبقاتبلادولةقيامبأنالقائلةالفكرةالىالحياةتعيدالرولية

الاساسية.مبادئهماعنالثورتانهاتانخلقتهاالتىالدولانحراتمنبلغمهما

المار-دية،البلدانفيثماولاالراسماليةالبلدانفيالرءالاقتصاديالنمووجاء

بالتقدمالالتقلالتطلبكانتألنخبةمنلفئاتالاغراءشديدةالنماذجهذهيجحل

والمادةالحريةانا!دتشفتوالسعادةالحريةالىمتمطثةولجماهير،الاقتصادي

صؤولاابداالاسلاميكنفلم،الخارجمنجاءالنموذجانأي.الممكناتمنكانتا

متانةوعدمالرأسماليالقطاعنموضحفانهوقبولهيمكنماواقصى.تكوينهعن

فىبهمانمتالتيبالسرعةفرريةتقاليدنمورونحالتعهدهوحداثةجذوره

يتحدثالتي"البورجوازيةاجهإلنافوقمنالقفزة"هيتلك.الفربيةالمجتممات

كانتحر!لتهمنوالمستفيدةالحربالاقتصادالمتملقةفالطبقة."بيركجاك"عنها

جاذبيةأمامالفكريالصمودمنأوهنهداانريبولا،العددمحدودةجد

تكنفان.الخامةالاسلامبتحاليملهعلاقةلاهداولكن.الاشتراكىالنموذج

هيالثحوبهذهلدىالطبيحيةالوطنيةالكبرياءلانفذلك،ايتوحيتالتماليمهذه

كانتلاختياراتوسوابقمبرراتعنمتأخرةبصورةفيهاتبحثانالىدفمتهاالتي

مقاومة.دوناليهاتتجه

فىوالرحمةالمحبةمبأدىءومثلها،الاسلاميةالتكافلمبادىءانوالواقع
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بلاصفة-القلإيي!ييما.ِعل!خصاسباغصهات-تفيد،!ستطيعوالبوذيةانسيحية

والدفاعالمجتمعمدالخلقالدعوةعلىاو،المجتمعهداقيامامكناذاامتيازات

هذهانهوحدثالذيولكن.اقتصعادياوسياسيامتيازكلولمكافحة،خنه

الامتيازات.ءلىاتيمتمجتمماتلتبريرءشناا!نحتىكا؟تماغالبانفسهاالمبادىء

وهو.المفؤبالاتجاهفيوالتمبئةالتحريكعلىقدرتهايوهنانمنلهذابدلا،كالت

فالتنطر.المالملمييروحدهاعليهاالاتكالالمبثمنانعلىيدلحالأيةصلى

التحاليمالىباللجوءتحقيقهيمكنولا،الاولويةلهالماواةمجتمعلاجهزةالعلماني

تماما.المجتمعهذاعلىالرعيةتسبغكانتلوحتىوحدها.والاخلاقيةالدينية

"الممنوية(1دوافمهاكانتمهما،القدملكرةمباراةفيالفوزتكفيلاالهتافاتانكما

عواملالافيهتدخللااستمدادا،المباراةلهذهالاستمدادعنتفنىولا،الدينيةاو

للرئشالموفقالتبسيطىالتثبيهحسب)الاخلاقمنمستندلهاليستقنية

علىالقادرةالمواملعنالبحثانبالطيعايضاوصحيح.(الناصرعبدجمال

الذيانا،الحقيقةهدهينكرمنأخركونوساً،ا؟خرهوجوهريالطاقاتتمبئة

بالاتكاليتمانيمكنلاالتمبئةهذهنجاحولكن.الحقائدقوةدراستىموضوعجحلت

تاريخياانهاعنهاالناسذهنوفي،تأويللألفقابلة،عريضةتحاليمعلىحصرا

يهمئاماوهذا-حالأيةوعلى.المطلوبالجهدمعتتمارضعقائدياتمنجزء

نحوالتوجيهفيدورأيا؟نحتىتلمبلمالتماليمهذهفان-خاصةبصورةذضا

دخولمنالحدفيدورأيتلمبلمانهاكما.الدولةاقتصادنحواوالاشتراكية

الرأسمالية.نحواسلامىطريقهناكيكنولم.توصيفهنياواسمالىالرأا،قتصاد

واعربيااومصريااوجزالًرياأومفربياطريقاالمستقبليثهدانممكنا-لانولئن

لهذهالرئيسيةالملامحتكونانالاحتمالفقليل،الاشتراكيةنحوفارسياأوتركيا

الاسلامى.للدينبالكثيرمدينةألطرق
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وفضُ!رلما!م

وتوقعاتنتائج

و*ولويةالتضايفبين

الماضيةالصفحاتمنالقارىءبهايخرجالتيالنتائجتبدوانالمحتملمن

فالاسلام.الدارجةالافكارمعتناقضعلىبالتأكيدوهى.بميدحدالىسلبية

له!لانولقد،والمقارنةالتقليدعلىالعصية،الفذةبأصالتهالخيالئلهبدين

الاقتصاديةحياتهمعلىنفوذهيكونانيعقلة،ل،الاسبالغسلطاناتباعهنفوسعلى

1هذاالىةصئيلا .A Jlالواقعأتباليلا"محتقدية"سابقةبفكرةالحكمهلىايتأثرالا

راء1باستبمادالسهلللطريقاختيارا،البحثمحيد،علىذلكيمثللاوهل

خصوبة؟عنتتكثفانيمكنللدراسةومناهج

ليستمماظاهرةبأنالقولوان،ثىءاياستبعادازعملاانىالجواب

احياناالبالغةاهميتهااكارابدايمنىلامستقلتطورلهايكنلماوشيء!دلمنثا

اخرىجهةمنوانا.ياالدراسةمنمزيدعنالتخلىالىالدعوةيعنىلاتما

وانابداذلكانكرلا،بهأتأثرضمنياتجاهذهنىخلفيةونج!الوقائعدرستقد

لهعرضواقدنف!هالموضوعدرسوااللىيالباحثينمنغرييكونانانكر!نت

اجمعانحاولتومشى.شعوريةلااومضمرةكانتولو،مبقةفكرةدونما

احدمقدورفيولشى.امانةفيغورهااسبروانبالبحثالمتصلةالجوهريةالوقانع

ناالاقلعلىيستطيعالمرءولكن،مناقثتهافياوالمملوماتاختيارفييخطىءالا

خارجةباعتباراتالتأثرعدموفى،المحاكمةمرامةوفيالاطلاعنيوسعهاقصىبذل

الىاو*خرينارضاءالىكالسساومارأياثباتفيكالرغبة،المامنطاقعن

يكتشفونقدرالمتخصصون،مهقولغيرامتابهدايجدونقدوالقراء.التالق

كتابااحدفيهيرىأ،حاولتولكنني،هامةسلوماتتنقصهافجواتفيه

امين.غر
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وبينالاسلامبينالتضايفبأنالقولالىانتهيت،بحثيفيالالتزامبهذا

بالبتىيتصلمافيالاقلعلى،كبربقدرسلبياكلانالاقتصاديالنظام

!لثرةاللاميةمجتمحاتفينراهما،مثلا،تخلقلمالاسلامفتحاليم.الاساسية

قبلمنحتى-كانواالاسلاميةالفتوحاتقادةانبل،التجارةالىنزوعمن

قبلمزدهرةجدفيهاالتجارةكانتمجتمحاتغزواانهمكما،تجارا-هدايتهم

فيالرأسماليةالىالاتجاهدونجدياعائقاالاسلامتحاليمتكنلمو!لذلك.الفتح

التجاركانISIو.الاشتراكيةالىالاتجاهدونعقبةحقايلانهىولا،الاخيرانقرن

ةررا،بأساليبهماحياناتأخذفيهاانثرواالتيالجتمماتجملواقدالمسلمون

فا،سلام.ونواهيهدينهملاوامردقيقاامتثالايكنلمالذي،سلو!لهمجماعمنأثر

ناثم.التجارةيتعاطىبأناحدايلزملاولكنه،التاجرالىالرضىببينينظرقد

بصورةجديدةاقتصاديةاواجتماعيةبنيةمكانفيايتخلقلمالاسلامتحاليم

وباحتواء،بالفتحمقترناجاءاللىيالدخولهدا-الاسلامفيوالدخول.جذرية

الوقتفيكان-لهعقيدةالدينهذامناتخدشاملكبيرمجتمعفيصفيرةمجتمعات

بنيةيؤلفالذيوالاجتماعىالاقتصاديبالنظامايضاالاخذالىسبيلاغالبانفسه

تأثيرالافيهنرىالايصعبكلىحدثهلىاولكن،الكبيرالاسلامىالمجتمعذلك

حملفيعقائديةعوامللحبتوان،والاقتصاديةالاجتماعيةالبنيةعلىالعقيدة

الىسبقهالديالمجتمعالىالانضمامعلىالبدايةفيعسلميخر!لانالديالمجتمع

للحواملكانانهقبليةافكاردونالوقائعيدرسمنلكلالجلىومن.ا،سلام

انتثارنج!يد(والسياسيةالمسكريةكالعوامل)المحضةوالظرفيةالاجتماعية

يظهر،المواملتلكثأثر!لانولئن.العقائديالاقتناعيدمنكثراأطولالاسلام

واسعنشاهـتبشيريعلىتقمداخرىاديانانثارنيالوضوحهدابمثل

تبدلوكل،مستقا"قطحاا،نسانقصبالمستطاعفيفليس،والبوذيةكايسيحية

العواملبفملجزئييابتماضادينالىدينمنتحولوكلالمقائديةالقتاعاتفي

ا،جتماععلماءعنكاملةمدرسةنث!أتبحيثيلانالوضوحمنوهذا.الاجتماعية

انىقيلفاذا.تفاصيلهافيوتدرسهاالظاهرةهذهعلىتلحالكاثوليكليينألدينى

كثيرةكتاباتهناكتزالماانهفجوابى،مفتوحةابواباقتحامب!جهديأضيع

الماضفيله!دانتالذيا،نسانيةالشخصيةظيعنهجعنبعداصحابهايتخللم

وهده.اليهاانتميالتىالمدرسةوجههفيقامتوالديالتاريخعلمعلىالسيادة!لل

يأتىعقائديتحولكلانلوكماالامورتناقش،محلنةاوضمنيةبصورة،ا!ابات

تبسيطا--نستطيعمانجماحركتهاتنحصرانفمالية،بواعثاوواعيةلمحاكماتنتيجة

الفكر.نسميهاق

،الوضوحبالغتأثيرمناك!لان:المكسىعلىالامرفكانيلاخرألاتجاهفياما

فيالاجتماعيةالبنىفتفيرات.طبيعتهنفهموانحدوده،تركانضرورياكانوان

المجتمع"ثرائح،بمضدفمتقدوال!ابعالسادسالقرنينخلالالحربيةالجزيرة

بتاريخهمتأثرافكرهكانرسولدعوةالىللاصفاءمهيأةفجحكياالاستياء،الىالمربى

الاجتمامية.الظروفتلكوبنذىيمرفهاكانالتىالسابقةوبالمقائدالشخمى
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الظروفتلكالىيرجعيقدمهاكانالتىالوقتيةوالحلولدعوتهانتصاروكان

ولقد.وعظمتهنجاحهمصدرصالتلاؤمعلىبالغةقدرةمنبهتحلىماوالى

الفتوحاتالىدفعالديالجوهريالحافزهىالاجتماعيةالظروفتلك!لانت

الفتحنالهاالتىالبلدانفيوالاجتماعىالسياسيالوضعكانكما،الكبرىالاسلامية

،الاسلاصالمالمفيوالاجتماصالاقتصاديللوضعكانثم.فيهللانتصارسببا

التجارةكتمججد،العقائديالمضمونتفاصيلبحضعلىالواضحأثره،ذلكلحد

.بالتجاروالاشادةمثلا

فىالمحنىمنومجردة،الاحوالمنكثرنيممقولةغيرخطةستكونولكنها

عناصروبينالمقائديالمضمونمن!اهـممينةبيننرب!ان،اخرىاحوال

فأدتالمارك!يينمنعددااجتذبتالخطةهذهمثل.الاقتصاديالنظامفيتناظرها

حقعنوكانت،للاثباتقابلةغيرولكنهاتؤثرقدنتائجالىالاحوالافضلفي

"البنيويةفيلسوف،عليهالمأسوتالهصديقلواءهحملمنأخر،متكررلهجومهدفا

بضرورةالمروع-حسكهقادهيall"سيباغلوسيان"الثاب)11("الكلية

الاتجاهكلعنبنفسهالابتمادالىالاستنتاجاتهذهمثلفيالدقيقالتمحيص

الممنى،الىالاسلوبافتقارعلىكنموذج،قدعهالذيالمثالوكان.المارك!مى

الخارقةوالكائناتالملا"كةمراتبتس!لبين"غاروديروجيه"بهقالتضايفا

وبين،جهةمنالوسطىالقرونفيالمسيحىاللاهوتيراهكماالسماءنيللطبيحة

تستحقلاالتضايفهذافكرةانصحيح.اخرىجهةمنالاقطاسالمجتمعهرمية

اساليبولكن،الافترافاتبحضفييدعمهاماتجدقدوانها،بكليتهاا،ستبماد

.المقيدةعلىوالاجتماعىالاقتصاديالنظاماثرايفاحعنتمجزالنوعهذامن

أركانعنامرلية3ومباشرةبصورةالنظامهذامننستنب!إنوسعنافيفليص

نابل.كالصلاةاوكالحجشحائرهاسنولاا؟خراليوماووالقدركالقضاءالمقيدة

ضلماءبينالانصارضزابدةحديثةمدرصة"البيدية"و،Panstructuralisme-ا

Iالممائلة""نظريةوراً-اخرىروافدبين-كانت،الريةاللالاتوعلماءالالنةوعلماءلاتجطع

كما،الالكرونيةالمقولصصبهدعلى(وتطبيهقاتهاCybernetique"البرانية"أعليهاكقوما!ي

احدثعلىلانطباقها9البدليةالمادية"سدقدماواكرأصالمالمفهمالىطريقابمضهمصترما

بخيةكلفيالجومريانعلى(القصوربالغتلضيص)فيتقومومى.النرويةاليزياءمكثفات

الحزنيات،هلهوان،المزلُاتهلىهبينالتحولالدائمةالملافاتبللالاالمقومةالجزنجاتليى

3Analogieالمماثلة"طريقعنابدأهداب!توسعونوالدبن.جواهروباشكال

منالماركيةفصلتكما)والمجتمعالانانالىالطبيحةومناعلىالىارنىمنبهالالقالفيحاولرن

الريالصقلنجيةا!سماكبيرةبنيةكلهالهـونجاعلين(التاريخعلىالبيحةجملبتطب!بققبل

خامةصحالةمن"ابنيوبة"انطلقتولقد."الكلليةالبنيوية"ممرمةاعحابهم،نفه

والاذاعة.تLوالمواالخاطبكقاتشالمتمدةصطلحالهامنكثرات!تخدمولدلك،اللغاتعنم

لفصلlLLمنيلىمافيجوافيبرمضيناقثىالمؤلفلا!فيهوالاطالةالثرحمدالتىاجزتوقد

منبدلا)"الحفر"،3ع!أ؟الاشارة":مناومنها،ممطلحاكهبصضويتخمدم

الدلالة""،Ecran(الاشةاو)الصاكة،م!de(اجفاروجممه!ائيفرة"

Signification،الدلالات"علم!miologie(المترجم)00.افيالى،س!ه.
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الصورةولكن،الذاتيالاستقلالمنعاليةدرجةالمقيدةلمضمونانالمؤكدمن

التىهىوعشهوتبمْتهالحياةومنحهوتاُويلهالمضمونهذاتخيلعليهايتمالتى

ذاتها"فيالمقيدة\)انأي.الاجتماعىالاساسبتموجاتالحدودأقصىالىتتأثر

مستمر.تحولفي"للمجتمععقائد"!نسلسلةعبرتتجلى

نرىاننستطيع،الاسلامحالة،هناندرسهاالتىالخاصةالحالةوفي

ار!لانجوهران،الرئيسيةكتك"،فيالاسلاميةالجماعةالىنظرنانحناذا،ضوحبو

تفيرلماو-يتفيرلما،سلامىالدينقلبيؤلفالذيالحبادةوشمائرالمقيدة

التاثرفواضحالوسي!المصرفياللاهوتىتاُويلهتطوراما.نشأتهمنذ-تقريبا

كانتوالصوفيينوالفلاسفةاملامعلماءفأفكار.الاغريقيةبالفلسفةالاخصعلى

بالفكرمتأثرةكانتالافكارهـذهولكن،ن1القرابرزهامفامينحولتدور

انهموصحيح.اخرىفكريةوبمصادر،اضءبعضالهنديوبالفكر،اليوناني

تبما،العالممنالانسانبهوضعالمتحلقة،1الكبرىالابديةالقضايايدرسونكانوا

ايضاتطرحكانتالقضاياهذهانالجليمنولكن،خاصةاتجاهاتمنلفكرهما،

الاسلامىالمجتمعذلكنيللانسانالخاصالوضعيفرضهاحدودفي-جزئيا-

-دانتكذلك.البيئةتلكنفسنيتثكلتقدكانتنكرهماتجاهاتوان،الوسيط

زمانكلفيالانسانعلىنفسهاتطرحالمموميةبالفةمسائلتشملالقضاياتلك

تلكهىاخرىمسائلتشمل!ا،نحنتشفلناالتىالمسائلنفسفهى،ومكان

هدهوكل.مينةتاريخيةحقبةبانتهاءسقطتوالتىاليونانيونبهاشفلالتى

حاولتولقد.تاريخياتكونتكما،لعصرهمهنيةاللىبالاداةيحالجونهاكانواالمسائل

كيف،صيناابنعنالحديثممرضفيالايجازبالفةوبصورة،زمنمنذاشرحان

المقلفاعليةومن.الاسسهلىهعلىنفسهيطرحاندبنيفلسفىلاشكالبمكن

،"2(كاا!لوربانهنري"مثلايزعم!لماشىءكلتفرانتستطيعلاالمحض

صراعخلالايضااتخلىتهىبلفحسبفكريةتكنلمالايديولوجيةوالخيارات

احزاببينعنيفوغيرعنيفاصراعا،الكافؤمنقريبةقوىبين،الوطشىحامى

يسمْىممامدهشةبوفرةنفسهعنعئرصراعا،فلمفيةواتجاهاتسياسية

التضايفاتتلكبمثلبالقوليسمحالممقدالمخاضهذاانيبدوولا.الاسلاميةالشع

يسيرةلانهاخصومهمبهاتلهىكما،الطحيونالماركسيونبهاتلهىالتىالقاصرة

ليسالماشرالقرنفىمفهوماكانكماالاسلامانالواضحمنانمعهدأ.ا)مدم

وان،الحاثرالقرناسلاملشعثرالثامنالقرناسلاموانن7القراسلامبالضبط

التي،المماصرةالمر-لةفياما.الاجتماعىبالتطورالصلةمقطوعلشى!للههدا

ا!لثراجتماعيةتحولاتايضاشهدتوالتى،التفاصيلمنبمزيدمعرفتهانستطيع

اللىيوالحبادةالمقيدةجوهركانفلئن.صارخةجليةفالوقائع،وسمةجذرية

غيرتقدالحديثةالظروفانفواضح،قليلاالايتفيرلماو،يتفرلماليهأشرنا

مضامينفهناك.وتميثهوتفرهالمسلمينجمهرةبهاتفهمهالتىرةالصمنكثيرا

،(،166،باريى)الاصلاسيةالفلفة-،ربخ:كتابهفي-2
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اهملتشمائروهناك،مفايرةجديدةبصورةفسرتاوألجدلاليهاامتدقدثانوية

...الخ،ببعضيايكتفىاصبحاوحو!أو

تضايف،منهناكلشبأنهالقولنج!حقعلىاذن(،الكليةالبنيوية"فلاسفة

الممكنمنيصبحقد،بنيويةتحليلاتمحاولةالىوتطلمهم.نقطةنظيرفينقطة

الحياةتكويننج!تشتركالتىالحلاقاتانظمةلمختلف،رياضيةائكالفيصوغها

هو(حقعن"لوفيفرهنري"يقولكما،لهامجموعاتكوناندون)دلاج!ية

ومن.الاجتماعيةالحياةهلىهفهمعلىكئراانيساعديمكئبالاهتمامجديرمروع

هلىهوتصورهم،الانظمةتلكبينتكافؤاهناكبأنالقائلة(المملية)مصادرتهم

حكمكلانصحيحاليىو!لدلك.قبولهمايمكنلاامران،اللغةنموذجعلىألانظمة

الرياضيالصوغذلكاستكمالبعدماالىيؤجلانينبضالاولوياتبشأن

.للتحليلات

وان،ريبدون!لافيةغيرالبريالمجتمعَأليةبدخائلمحرفتناانصحيح

المجتمماتتاريخلديناكدسهاالتىالتجربةولكن،تحسينهاالواجبومنالممكنمن

دراسةبتبميقسواءالاخماليةصحتهااختباريمكنبافتراضاتتسمحالمعروت

.المقارنللتاريخالاجتماعيبالتحليلاوالحاضرالتاريخبمجرىاوالماضالتار!

حتىالمتكدسةالتاريخيةالتجربةاصاسعلى،مار-لسبهاقالالتىرالافتراضات

التى)الصياغةواخطاء،لهاالتاليةالدراساتلىيبدومافيدعمتهاقد،ايامه

فيهاوقعكماالماركسييناكثرفيهاوقعالتى(جسيمةكانتبأنهاالاعترأتبجب

لدحضها.كافيةاسباباليست،نفهماركى

!لما،ا،نتبدوتزاللاالمنتجاتوتوزيعالانتاجبنيةتؤلفالتىفالعلاقات

يقول.الممروفةالمجتمحاتكلفىرئيسيةاهميةذات،مار!لسايامنيكانت

المحاصرين"الكليةالبنيوية)\فلاسفةراء2ملخصا،جرأةفي"صيباغلويان"

نتاجمن،كالنظرياتتماما،الاقتصاديةالحلاقات":النقطةهذهحولوغيرهم

الملاقاتول!ق،البشريبالفكلرتمربشريةفاعليةكللان،صحيحوهلىا."الفكر

تؤلفكانتولئن.مجتمعلكلالرئيسيةالمهمةبنيةتؤلفالاساسيةالاقتصادية

النظامUهلىبنيةتتكفانيحتمللاوبالتالى،للتخاطبلفةليستولكنها،نظاما

مهماتحولبل،"دلالات"حوللايبنىفالمجتمع.اللغةبنيةمعاصالىتماثلعن

بالدرجةيعس،كالفرد،المجتمع.والبقاءا،ستمراربغيرهايستطيعلاجوهرية

ذلكبمدوهو.(هويتهادامةالىمنهاكثر)وجودهادامةالى،البقاءالىا،ولى

حداقصىالىيرفعان(الثانويةالجوهريةالمهماتنسميهانيمكنوهدا)يحاول

ذوواعضاؤهسيماولا،اعضاؤهبهايتمتعالتىالمنافع(بالقتالواحيانابالمنافسة)

هدهحولالمنظمةوالملاقات.متسلسلةمراتبذامجتمصايكونحينالامتيازات

الاجتماعية.الحياةكلعلىبانعكاسهاتؤثرتنطرها(ولاالملاقاته.هوعىالاالمهمات

،الملاقاتهذهمعنفسهاتوائمانلهابدلاالاخرىوالوسالروابطاثكالوكل

المهماتيميقاا،الاقلعلىيجبووعيهالمجتمعفتنظيم.صحيحغيرالمكسبينما

وهلىا.الثانويةالجوهريةالمهماتيحيقاالاايضاالغالبنج!بل،الاوليةالجوهرية
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متنوعةضغو!سللةمنتتالفعملية،التجريدمنشىءفيهاليسبممليةينم

يتأدىقدالتىوالوعىالتنظيماشكالحدتالىفتنزع"الاشياءطبيمة"بهاتقوم

1("تنزعبينماهذا.المهماتتلكاكتمالامامعائقاتصبحانالىالمصتقلتطورهابها

الوعىاوالتنظيممناخرىاشكالفرضالى،"طبيمية"،بصورة،مماثلةعملية

كانوان،الاوليةالجوهريةالمهماتسيماولا،الجوهريةالمهماتلتلكمواتية

المجتمعفحْاتارادةبينتوترودون،وجرحىمماركودون،صحابدونيتملاذلك

الىالثاملالمجتمعحاجةوبينخاعةمنافعثستزيدوانتستمرانفيالمختلفة

الكلي.نطاقهءلىذلكمثل

الانتاجفملاقات،خاصةبصورةهناتهمناالتى،بالمقيدةيتصلمافياما

سواء-الحقائدبينما،للمجتمعالاولىالوظيفةبنيةتؤلفكونهالمجردالاولويةلها

وفى،بنيتبدماوفي،الانتاجاعادةوفيا،نتاجفيتتفكر-نلسفةاودينا-دانت

والاجتماعىالانسانىالمالمفيالتفكروهذا.كثيرةاخرىاشياءوفي،المجتمع

منادراستهاتستحق"اجفار"وفق،بنيةفيينتظم،ريبدونينبنيوالطبيمى

وان،ممكنةاومتوفرة،اجفارعدةدائماهناكانايضاوصحيح.الاهتمام-لل

استخدامه.طريقةبكاملو،المتخدمبالجفربالتنبؤدائمايسمحلاماوضغِنم!

دراسةعنتفنيالجفردراسةانلحسبان،نفسهالوقتفي،الممقولغيرمنولكن

مدرسة!نتزعمكما،طائلبلانفلاوتجملهامقامهاوتقوم"المجفور"النص

يقوموانيمشانالمجتمعفحلى.الطرافةتفريهجمهورابدلكنقنعانتحاول

لمقتضياتالخنوعتستطيعلاالوظيفةومقتضيات،دلالةذايكونانقبلبوظيفته

تمرالتىالماكساتبأنالاعتقاديصمبوكذلك.عارضةوبصورةاستثناءإلاالدلالة

خلالهامنيظهرلابحيثالثفوفوانمدامالكثافةمنهيالمجفورةالرسالةخلالها

الرسالة.تترجمهاللىيالوضععنشىءاي

المختلفة،الروابطانظمةبينتضايفمشكلةاذنليستجوهرمافيالمثكلة

صحيح.بحضعلىبعضهاوتأثيرهاببمضبحضهاالانظمةهذهفعلمشكلةولكنها

الفاعلياتلهاوفقاتنتظمالتىالاجفاربيننقارنانالاهتمامبأقصىجديرانه

ذاتقيمةالفاعلياتهلىهانجازصيغتكتسببفضلهاوالتىالمختلفةالانسانية

-لما)سكالمجتمعالجماعىالخيالتكويناعادةالىهذاعننصللملنابل.دلالة

لبنيةنظريةوالىللدلائلعامعلمالى،اولعالىنصلاو،("بارث"رينهيقول

ولكن،.للانسانالطبيعىالتاريخلملم!لبرىفاندةذاتستكونالبشريالحقل

المجتمع،الىاطيةالبنيويةالنظرةفان،النفعبالغامراالبنيويالتحليلكانأذا

نايجبامر،تلكالانسانىالفكربنيةمنللاستنبا!مثالياقابلةانظمةكمجموعة

يزمعطىعلىيعرضهبل،قائونهينرضلاالانسانىفالفكر.قوةبكلنحاربه

ائسان"و"يلبسانسان"و"يأكلانسان"بينتعالىهناكولش.مقاومة

متساويةاجفارلقواعدوفقاهدهناعلياتهممنكلتتم،"يفكرانسان"و"ينتج

لاالكليالانسانهذاوفي.!للهبهدانفسهمويقومواحدانسانانهبل،الثكل

علىاثرلبمضهايكونالاواحدشخصبهايقومالتىالمختلفةالفاعليات)مدا!صكئ

017

http://www.al-maktabeh.com



وفي،تلكاوالصورةبهلىه)ينتجانسانابوصفهايضايفكرالمفكرنالانسان.بحض

.(51سوأوالمكانهذا

لأ،مفكرانسان"ايضاهو"المنتجالاثسان"بالطبعصجحوالعكى

يستطيع،لاالفكرهداولكن.الانتاجفيينخر!بهاالتيالطريقةعلىيؤثروفكره

دائمةدقيقةعملبقواعدوبالاخذ،مواتيةظروفوفي،نادرةحالاتوفيبصموبةا،

المدىويخ!مباشرسلطانمنعليهللفكرلشواجتماعىطبيعيلممطىالخضوع

الحضورالدائمةالانتاجعلاماتبينماهلىاالانتاجعلاقاتمنيفيران،القصير

خارجوقوعهبحكمقوةيزدادضفطا،المقيدةعلىمستمرةبصورةبثقلهاتضغ!

1..الوسمنطقة Uالبنيويةدعاةيفملكما،اللفةنموذجضانستلهمانأردنا

نقارنانوسعناففى(باللفةعلمهميتضاءلمابقدرذلكمنيكثرونومم)انكلية

الواعية،غرالصوكيةالتحولاتثار3والانتاجتحولاتثر6بين(الحيطةمن!لثررني)

،للحسابقابلوغيرمحدودغير"اثرهاان"سوسوردوفردينان"يقولالتى

الصازنيعميقاخللا"تنتجوانها،"ستقفاينالتنبؤنستطيع،اننابمحش

حين،بداتهاتحدثلا"النحويالجهاز"تحو،تانالملممعهدا."النحوي

ولى.وثانويةجدانادرةحالاتفيالا،الصوتيةالبنيةنيتغيرأي،ا،يةتنقلب

المماثلة..-&sالىعودة

ولا،ممنىفيهسمومنولا،الوساهميةمنشيئايغيرلابالطبعهذاكل

يهـونقدموتياتطوراانكماتماما.عملياتهسلامةمنو،بل،الفدةقيمتهمن

كلمستقلةبصورة-ذلكمع-عليهاالحكمفنستطيع،نحويةبنيةتكوينالىادى

ولطواعيتها،لمردودهاتبعاعليهانحكم:ظهورهاالىادتالتىالمللعنالاستقلال

السؤالومن.الجماليةولقيمتهابل،ممينةمرحلةفيوالتفاهمالاتصاللفرورات

.الاقتصادمنللمجتمعاوللفردأهمالدينهلمثلاليىهنانفسهيطرحالذي

العلاقاتشبكةفيهـدم،نفسهيقتلانالىمثلاالبوذيبالكاهنيدفعقدفالايمان

الاجتماعيةالعلاقاتشبكةويمزق،حياتهتؤلفكانتالتيالمحقدة"الفيزيولوجهـية)؟

خضعقديكونانذلكيمنعفلا،الحياةتلكتحكمكانتوالشتمقيداتقللاالتي

المنصرهومانمرفانهوهناالسؤال.يهدمهاوهوحتىالشبكتينمنكللطثر

الفمل.هلىايتموكيف،البشرتاريخونيا،جتماسالتطورنيانفاعل

السياسى.العملاحدها،عديدةمجالاتفياوليةأهميةذوالسؤالوهذا

وتقريبية-اجماليةبصورةولو-لناتتيحممطياتايدينابينوجدتاذا،ولهدا

للتجربةغاربهعلىالحبلنتركانالمثروعمنفلش،عليهالجوابمننقتربان

مفصلةممرفةب!ءفيلناتجتمعحتىينتظرالعملتوجيهنجملوان،والخطأ

هداان.الاجتماسالجهازفي(الاغلبعلىاثراولاتل)رهافةالا!لثرنالجزئيات

وانه.المجتمحاتبحياةأذىالاكثرالحواملواماماللاوساماممخجلاستسلام

المجتمماتتعْييرنستطيعلاانناشيءكلقبلنملنوانندركانالاهميةبالغ،مر

فالمجتمع.هواثاعلىتفيررهانستيمانشاكما،وعيهاتفييرعلى!مق!بالحمل

علىنؤثرانيجبالمجتمماتنفيرولكى.اليهبالانقيادالا50قيادتملكلا،كالطبيمة
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هذهبعضتعطىالتيالمؤسساتنخلقانويجب،فيهاالكامنةالاجتماعيةالقوى

،الجديدةالجهازحركةستوجهالتىالمناصرنمدوان،التأثرعلىالقدرةالقوى

علىقدرةأكثرنكونكيماوالاجتماسالطبيمىالممط!لقسرالانقيادمعهذاوكل

الرسولان.جميلادباحوالهافضلوفي،وثرثرةفلغوالباقياما.فيهالتحكم

للاصعاءمستحدينبرجالالتقىمتىالاقوةصوتهينقلبفلا،الصحراءفياجصرخ

،الربالىالطريقاذنفأعدوا.عملمناليهيوجههمبماوللاخذرسالتهالى

اليه!اللروبمهدوا
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وأباطيلأوهام

،"رون2ريمون"مثلكاءاللىمنكبيرقدرعلىوبحضهم،المؤلفينمنكثير

المدىذاتالاولوياتعلىعامحكماصدارفيشأنذاتفائدةيرون،انهميملنون

السابقةالفقرةفيصياغتهحاولتالذي!لالحكلم(الاخير""التحليلاولويات)انطويل

حالةمنانطلاقاعليهللبرهانمحاولةالكتابهذا!لانوالذيالفصلهذامن

عالماوالمؤرخ-عمليا-يواجههالذيالملاقاتتثابكانرأيهموفي.محوسة

العريضةالتأملاتمدهمثلعقدتهحلنيابداتفيدلن،السياسةورجلالاجتماع

المامة.

لتمميمات!دانوقد،الحدوداقصىالىمنثرةالتفكيرنيالطريقةهذه

على.ذيوعهانيطولىيدالماركسيينمن!لثرفيهاوقعالتىالمصتقديالتبسيط

تماما)ضمنابهاتقولالتيالجذريةدرتةAواللا.محقةنظرةابدالىتبدولاانها

الواقعحركةطبيمةمحرفةدونتحول(الكليةالبنيويةدعاةلدىالمنهجيةكاللاأدرية

الواقع.بهداالعملىالتحكمجهددونتحولكما

،"1،نان"بدورالاثادة:اساسيتينصورتينفينفسهاتطرحاللاأدريةمذه

لاأدريةايةدون)للقولالطريقيمهدتمجيداللوعىاوللافكاريخمةالرالقيمةرتمجيد

البالغأثرهالتمجيدهدايحدثالحالتينوفي.الافكارتلكبأولوية(المرةمذه

الموقفلهذاانكما.انسانكلقلباعماقفيالضافية"الرومانسية"عاىالاغراء

وفهمهالكاتبعمقمنللقارىءبهيوحىبما،وعمليةفردية،محسوسةمزايا

معبراقةانئائيةصفحاتملءبهيتيحالذيوبالير،الجوانبالمتمددألمتسامح

الذهنرىاناذنعجبفلا.نفهالوقتفيمحرجةصريحةمواتفاتخاذتفادي

التى،الطبقيةالمواملالحساتفيندخللمولوحتى،الانصارمنكثيرااللاأدرية

أنمماناريدأنىعلى.لهاليستاهميةالمجالهدافيالماركسيينبمضلهاجعل

لانناذلك.الجديالقارىءالىعتوجها،الافكارهذهفيالشىءبحضالنظرهنا

علىالحلمشاعريةيفضلونمنمثلاهناكبكونفقد.نختلفانفياحرارالواتعفي

احتف!وبأن،المقابلبالاختيارالإقلعلىلىفليسمحانااما.للواقعالباردالتحليل

التاريخنوابضاستكثافغيراخرىبمهمات،شخصيةكمتمة،الثمريةللمتمة
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الخيارهذااتخذواالذيناولئكالاهنايتابمنيانعلىاحرصلاولذلكالثري

موقتة.بصورةولو،نفه

طريقتين:علىيصنعهنراهونحن.ذلكفيريبلا،التاريخصانعالانسان

لارادتهميخضعرنكاْنماويبدونالقائمةالاطريقلبونالذين،المظامالرجالة"خاك

الجماهيريةالكتل،الجماعاتهناكا؟خرالجانبوفي.والمجتمعاتوالدولالجماعات

.الاحداثعلىوتطلماتهاعواطفهابثقلدائماتضف!التي

على،يفرضهاالتيالحدوداظهرتانهافيهوللماركسيةالتاريخيوالدور

ذلكفيغالتقدو!لب.فيهيجونالذيالاجتماعيالوس!،المظامالرجالعمل

-المادةفييحدثكما-التبسيطيةالحادةالصيغقوالبوكانت،الاغلبعلى

لفتتالتىهىكانتذاتهالوقتوفي.الافكارانتشارصميدعلىذيوعاالاكثرهي

نااليسرمن،ذلكومع.الحروبعليهاأعلنتالتيوهيسواهامناكثرالانظار

التب!يطاتهذهعلىابداتقرتكنلمالماركسيالاجتماععلممبادىءاننرى

كانوا-والتحليليةالوصفيةالتاريخيةكتبهمفي-الماركسيةالصاتذةوان،العامية

سارتر""كانولقد.والفوارقالدقائقابرازعلىالحرصمنكثيرايظهرون

والتف!رللفردالنفسىالتفيرتمالىضرورةعلىالبرهانيقدمقريبعهدصذ

فىشكموضعتكنلمالفرورةهذهفانذلكومع،التاريخصميدعلىالاجتماعي

صرفنااذاماانسانانفهماننستطيعلاونحن.الاذكياءالماركسيينلدىحينأي

الخصيةوالنفية((الفيزيولوجية"استمداداتهوعنالخاصمزاجهعنالنظر

الذيالصغيروبالوس!باًستهروابطهضمنايمنيالذي،الفرديتاريخهوعن

اذا)التحليلبهذاللقيامحداثةالاكثرالمناهجاستخدامانوطيمي.فيهونمانثأ

لانفسهالوقتفيولكننا.ضرورةهوبلفحسبمقبولاليى(سليمةعلميا!لانت

ممينة،أطرفييممل،عظمتهمنبلغمهماالانمان،هذااننتجاهلانتطيع

الاهميةبالفةفوارقذات-شخصيةصياغةالاليستأفكارهوان،قبلهموجودة

التىتلكهىحلهاالىيصالشالمشكلاتوان،وعصرهوسطهلافكار-احيانا

علىعثراذاالايؤثروانيعملانيستطيعلابحدوهو.زمانهظروفعليهتطرحها

وهدهالافكارلتلكتحترفاي،قيادتهوترتضيافكارهتتقبليابحجهبأسلافثات

يكونانويجب.شواغلمنهىيمنيهامااتجاهفيقيمةذيايجابىبأثرالقيادة

التىالفئاتلدىومقبولاالقبولممكنالشخصيتاريخهلهاعدهالذيالدور

ايضاولكنه،دورعنتبحثشخصياتبيندائمسباقفالتاريخ.عليهايطرحه

عليها.تمرضالتىالادواربينوالاحداثالاجتماعيةالفئاتتمارسهمتمرافتقاء

نمساويينجنودبفعةكفاءةعلىمملقة"بونابرت"حياةكانت"اركول"جسرفحلى

المحترمةسممتهوكانت،مريضا)3("هوش"ماتبينما،الهدفاصابةفيمفمورين

التي،الاحداثعنهذا.كثررةاقدارلتضيير-الممربهطاللو-أهلاالناسبين

عنوبمدانقاءوجوممااكثرومنالعرنيةالثورةجنرالاتابرزمن"هوشلازار"كان-03

(.)المترجم.!8917-1768)ئابهشرخفيومات،لح!اصءكان-ليدلكاو-ومنه.الفردية
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يدترىان-مخيلبرهانالىحاجةدون-وحدهاالصوفيةالقناعةتتطيع

يرضيالذيالاسمعليهايطلقواانشيمْاالناسيكلفلاخارقةقوةتدبيراو،41

افكاراللناسيقدمايضاكان"بونابرت"ولكن.ماديةكانتولوحتى،نزعاتهم

لدىمقبولايجعلهيقدمهالذيهذاوكان،صريحااوضمنياعملوبرنامجواهدافا

هذهمدركانفسههوكانلقدبل.بهيرحبالفرنيالمجتمعويجعل،الاس

التيللاراءمخلصاظلانهولو.ممهاليتلاءمنفسهمنفَغيزالادراككلايحيقة

واثرا"بابوت"كمجدحزينامجدانالهمااقصىلكانبهيمجب"روببيير"جملت

النصر،بأكليلوفازالموتمننجاالذيهو"بونابرت"كانواذا.ثره3وفاتهبمد

ابداوليس.الامورمنكثيراغيًرقدهداانفيريبهناكفلش،مثلا))هوثى"لا

!دانتالفرنسيةالبورجوازيةانيعتقدوقالماركسيينبحضكانكما،الؤكدبالامر

لاسيةالاسالبنىبمضفانوبالمقابل.خر2"بونابرت"علىالمثورس!ستطيع

سبيللاقدراهناكلانهذاليى.عظمتهمنبلغمهما،رجليغيرهااني!تطيع

يفسرانالفيبىالفكريحاولكما،الالوهيةصفةعليهتضفىتاريخينفذهردهالى

البنىانوهو،شاعريةأقلالامربل،حدودهخارجالابدياندفاعهفيوهوالامور

الصغيرةالاحداثمنوحدثحدثبألفوالوقائعالاشخاصعلىثقلهاالقائمة

الرجلوزمام.اخرىدونوتحولالافعالببمضتسمحالضفو!وهذه،انيومية

يجب.مماا!لثرجرهاذابهيختنقولكنه،ا؟خرينزمام!قكثرااطولانمظيم

نرىيلان.سائرةعادةا،نيمدلمالعظامالرجالدورحولوالنقاش

هلىاموسحين،"الانسان"عن،الفوغائيةوببمض،غالبايتردثونخصومهم

كانتولما.وجماعاتهوطوائفهوفئاتهالمجتمعشرائحنفسيةيضمبحيثالمصطلح

ومن،مراقبتهايمكنالتيالنفسانيةالميولالوانمنمتناهلاقدرعلىالفئاتمذه

لبعضيسمحهذافان،فيهااكتشافهايمكنالتىالدقيقةالصفيرةالفوارقلطائف

الصميمىفهمهمقرائهمالىIلينقلوالادبية3وموهتملاحظتهمرقةيعملواانالمؤلفين

نا-ذلكعكسعلى-خرون2يستطيعبينما،المتطرتتنوعهافيالعقلياتلتلك

رهافتهاعليهاتسبغ،والقياسالتقديرفيممقدةتقنياتدراستهمعلىيطبقوا

ولانفلاابدالشىهذاوكل.الحدورأبمدالى"علمية"صفةالرياضيةوصورتها

مبلغكانوايا،اهميتهامدىكانايا،البحثفيالوصفيةالمرحلةومن.لغوا

بينالانسانىالتفاهمفينفمهامبلغبل،الادبيةصورتهافيلهاالقارىءاستمذاب

يجبمرحلة،"العلمى(،لبوسهافيعنهاالجديالقارىءرضى!دانوابا،الحوب

يJالالمظهرانها.محصلاتهيانماالبعيةفالمقليات.تتجاوزانويمكن

عامةقسماتؤ،!،الانسانتصوغالتيوالخاصةالمامةالقوىكلعليهتتبدى

أمريمدلمهناالامرداممااجتماعيةوقسمات،البثريالجنىلكلصالحة

احديتبدلانبمجردتتغيروالمحصلة.اجتماعيامحددةفئاتأمربلافراد

المقلياتهدهالىننظرانمنأذىاكثرهوماهناكليىوبالتالي.مقوماتها

لاهنااعنيهميناللىوالمؤلفون.نسبيةديمومةذات،ع!قلةممطياتوكأنها
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يوحىبحوثهماتجاهولكن،الوقائعاحتيازمنالاسلوبمذانيجميمايتورطون

.هذهالنظربو%الة(الاقلعلىإ

تبديليبقهانينبفىاجتماعيتغييركلاناذنالحهإلطالاستنتاجيكونهل

اليهينساقوما،الرضىمنكثيراالماركيينلدىيثيرماهذاأالعقاتهذهفي

الجديالتغييربمضانصحيحاكاناذا،ولكن.تقاوملابقوةمدفوعينالناص

انمفسي،النوعمنمباشرةتدخلاتطريقعنيتحققانيمكنالمقياتهذهفي

فيهاجدريتفييرالىسبيللاانهعلىتدلناالتاريخيةالتجربةكلفان،لَالتربية

المؤكدومن.النفسيةالاستحداداتلهذهالمقومةالاجتماعيةالصناصرعلىبالتأثيرالا

فاعلةتظلالعامةالحواملبحضلان،كطياتفيراابدايتغيرلاالاجتماعىالوضعان

بحضولكنبمالعقلياتفيكليتبديلالىالوصوليمكنلابحيث،باستمرار

أعمقاساييةتحولاتتحدث،الاغلبفيالحدةالبالفة،الاجتماعيةانتفييرات

الوسائلبواسطةالسطحيالضغ!منوقرونعقوداحداثهفيتنجحمماكثرا

كانتحيثما،الزراعيالاصلاحقوانينانالواضحمنكانهكذا.المحفةالنفسية

فالفلاح.عليهمطبقتالذينالفلاصينذهنيةفيعميقاتفييرااحدثتقد،جذرية

الوسطىالقرونرقابدايمدلمحقامستقلاصفيرامالكااصبحالذيالفرني

على،والتصنيع.الاقطاعيالمالكتجاهالوجائبمنلالوانالخاضعالمكتريو،بل

الفئاتدْهنيةفيجذريةتفييراتمكان!للالىمحهحملقد،احياناعهدهحداثةرغم

كذلك.النفسعلمعنمنهابحدأمرالظا!رفيهناكليسانهمعهذا.يمسهاالتي

امريكا،الىانتقلواالدينوالاوكرانيينوالايطاليينواليهودواللبنانيينالسوريينفان

استعداداتاكتسبواقد،والتلاحمالتماسكببعضيحتفظونغالباظلواانهموبرغم

شئناولو.الاصليةبلادهمفياعمالمنيتماطونهكانوامافيأثرمنلهايكنلم

تنتى.لابأمثلةهذاعلىلأتينا

اعماق"مبلوتمنيزعمونمابرغم،المؤلفينمنالطرازهذامنكثيراانذلك

الواقعفيمنهيصفونلا،(ذلكالقارىءيلح!لمتواضمااكثركانوافاذا)الانسان

يوحىالتيالطريقةاما.رئيسيةأهميةدْاتعواملمههلن،الخارجيةالقثرةالا

الانسانصورةجحلالىانساقتوما،تطبيقهاأسىءمافكثيراالماركسىالاتجاهبها

،"بالقوة"،ولكنها.منهوالهزءانتقادهاليسيرمن،ابلهتخطيطيرسممجرد

العاملتأثيربأولويةتقولبأنهاوتحريفها.الكل!الانانالىبالوصولتسمح

الىيدعوتحريفالاقلعلىهو،واخصامهاانصارهايقولكما،الاقتصادي

.الاقتصاديبالماملالمقصودتمريفالىاخرىجهةمنيحتاجانهكما،ائلب!

.للانسانالجزئيةالنظراتدحضيكونانالىاقربالمميقهدفهاانلىويبدو

مقوممقوماتهمابينلهما،محصلتينبوصفهما،الفرديوالوعىالجماعةفوعي

اليهمايندالذيالدوربحكمالفرداوالجماعةفيهتكونالذيالوضعهوجوهري

بالاضافة،تلكمااناذ؟الانتاجهذاثمراتتوزيعاعادةوفيالاجتماعىالانتاجفي

المفروضتانالاوليتانالجوهريتاناهمتاناهما"البيولوجى"البثريالتوالدانى

هواثرهمنيح!اوالوضعمذايهملبحثوكل.مجتمعكلعلىشىءكلةبل
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المار!لسيونلا،الانانيثوهونالذينهميهملونهوالذين.ثوهقاصربحث

.(حقاالماركيينأقصد)

ماكثيرا،الاجتماعيةالبنىمقابلةفي"ألانسان"يفمونكما،المؤلفونوهؤلاء

ينبغىايضاوهنا.والافكارالفكردورعنبالحديثالماركىالنهجعلىردوا

ا،نخداعنجتنبان،والاجتماعيةالفرديةالموامللابكمدىنفهملكي،لنا

التحليل.فيالتممقنتقبلوان،وحريتهالفكررفمةحولالمفخمةالجملبسحر

الذاتيةالقيمةبتحليقركيةUايتهمون،غوغائىوباُسلوب،ايضاهشاانهمذلك

النظرياتمنبالفرورةاستنباطهيمكنلاهذاانمع،الاجتماعيظرفهاعلىللافكار

مختلفة.الم!وياتاناذ،الماركسية

فىالاالارسططالىالمنطققواعدصوغليستطاعكانماانهجداالممكنفمئ

المنطققواعدانجداالممكنومن.القديمةاليونانعرفتهاالتىالاجتماعيةالبيئة

اجتماعيةحالةفيالالتستخلصكانتما،لتلكتقريباموازيةوهى،مثلاانصينى

لهذهبمماالاعجابمنيمنحنالاهذاولكن.اليونانبحالةبميدةقربىصلةذات

فيونحن،نعتطيعوكذلك.استخدامهاومن،نسبياعالميةقيمةمنالقواعد

لوحاتمنلوحةمثلفىْاثرامامالمتحةنفسنستشمران،الحشرينالقرن

يمكنكماناللوحةهذهاننتصورانعلينايستحيلانهبرغم،"بوتشيللى\)

وسعنا،وفي.عرالخامىالقرنفيفلورنسامجتمعغيرخر7مجتمعينتجهاان

خر،1منظاراالكتابلهذاولكن.عامةجماليةبتأملاتذلكمننخرجان،لضئنااذا

لطبيمةالرئيسيةالخطو!باستخلاصالمحنىالسياسيالرجلاوالمؤرخمنظارهو

اجلمنالافكارعلىبلذاتهافيالافكارعلىلامر-ثَزمنظارفهو.الاحداثحركة

ألوتلدىالكامنةوالتطلحاتالدوافعتمب!ةعلىقادرة"،بوصةالافكار،المجتمع

وملايينهم.الناس

يدخلانطرازينمنالافكارتكونانيمكن(وحدهاومنها)هذهالنظروجهةمن

الضيقبالمفى،"الايديولوجية"فكارliاولافهناك."مانهايم"تصنيففي!للاهما

فهي.وقيمهاومصالحهاالراهنالجماعةوضعوتقدستترجمالتي،المكلمة

تبعثوالتي،بالمصبيةخلدونابنيسميهاالتيالروحتلكتجسدصياغةتؤلف

ضدوالنضالالجماعةعنالدفاعفيخامةبصورةوتنجحالذاتبذلمنالوانا

الراهنالوضعفوقترتفعالتى"الطوباوية"الافكارثانياوهناك.الاخرىالجماعات

الافكاروهذه.الموروثةوالقيمالقائمةالظروفولقلبلتجاوزهبزنامجا،.ترسم

برامجالراهنعالمنافيتفعلكما،بأصهاجمماعةتفيدانالاخرىهىتستطيع

ولكنها،بهاوالنهوضالوطنيةالجماعةتحريرعلىالحاملةالاسشقلاليةالحركات

جديدةجماعاتخلقوالىالجماعةتحطيمالىتدعوانبالمقابلايفاتستطيع

ثأتها.بدايةفيغالباالمالميةالاديانتفملكما،جديدةأسسعمى

علىالافكارهذهابتمثتهماكلامام(حقوعن)المراقبونذهلطالماولقد

الاعجابيستحقراشابذلا،خدمتهافينفويمبذلواكثررينلدىتفانمناختلافها
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الجماعةاثرةخدمةفيغالباضعووان،الفرديةا،ثرةعلىسمومنيتضمنهبما

.ولوءاضلالاالاكثربلللمنازعةاستحقاقاالاكثرالقضاياخدمةوفي

نامعهذا.العالمتقودالافكارانعلىدليلاالتفاننهذافيالكتابرأىولطالما

حمايةالىتدعوالتي(""الطوباويةو"الاليديولوجية")الافكارانللحيانانواضح

فالوطنية.نفسهالجماعةوضعمنتنبعانما،حالهاعلىتقدمهااو،اتجماعة

اذالمجتمعهذا،المظمىبريطانهاتخدمكانت"كيبلينغ"طريقةعلىالبريطانية

كانواالذينوالصهيونيون.لاولىبالدرجةالصناعيةقوتهتحددهاالتيالتطلعات

لحلالممكنةالبرامجمنواحدايخدمونكانواانمااسرائيلدولةخلقعلىيحملون

اليهوديةالجماعةلمصالحويهماون،اوروبافياليهودوفحطرص،،التيالمشكلات

.)،(المصالحتلكالىلنظرتهموفقا(المتصورةونصفالموجودةنصفالجماعة)

حابعلىجديدةجماعاتخلقالىوهادفة\)طوباوية"الافكارتكونحيناما

تطلماتعلىجواباكانتأذاالاالانصارتعبئةتستطيعلافهى،القائمةالجماعات

توزيمامافترةخلالابتعثتقدمثلافالماركسية.الحاليةالجماعاتتتجاوزمشْرة

البروليتاريا""جماعةمتلبرفمهااوروبيةبلدانبضمةمجتمعفيجديداطبقب،

الاولى،كالميحية،اخرىجهةمنوهى.اوطنيةاالجماعاتمثلفوقالدولية

المثلعنراضينغيركانوامتنوعينافراداجديدطرازمنجديدةجماعةفيخهت

بعضيجدواانالافكارتفوقانصاريستطيعوهنا.مجتمحهمبهايأخذكانالتى

هذهالىبولائهمينصْمونالذينالافرادانفملاالواقعمناناذ،لرألي"مالتأييد

كالممالالاتجماعبىوضعهمبحكمذلكيفص)وناولئكعدافيمما))الجديدةاجماعاتا

جدافرديةدواؤعذلكالىتحفزهمانص،"الثيوعيةالحركةالىيضمونانذين

وتاريخهم،الخلقيةوباستعداداتهم،متوقعةغيربظروفمرتبطة،الغالبفي

اذا،ولكن.الصفيروسطهمعلىبصماتهاتركتالتيوالاحداث،الثخصى

تاريخية،دلالةبالتالىاكتسبتواذا،!واسمةابماداتجتازانالجماعةاستطاعت

نحووجهتقد،اجتماعيةعواملاي،واسعنطاقعلىفاعلةعوامللانفذلك

نايمكنلكانالمواملتلكلولاالتبىالمتنوعةالفرديةالتطلماتتلككلواحدةقناة

الجماعةتلبثماثم.والمتعارصْةالمختلفةالاتجاهاتمنألفبينمتناثرةتظل

منخرطةنف"،تجدحتى،المثاليةمنمبادئهاح!كانوأيا،تتكونانالجديدة

طوعا،تمتمولا.ومصالحهوتطلماتهفيهاندرجتالذيالمجتمعروابطشبكةفي

اوضح،6791حريرانءعدوانبمنهاسبةالالرانيلىالمربىالنزاععنالمقالاتمنعددني-،

الطانفةصالحالىالصهبونيةالنظريةلهدهالصريحةمعارفته-اليهوديمولدهبرغم-جلاءفيلفالموُ

المدوأنى"القدر!هذايقودماوانعدوانيةتكوناناسران!يلعلىالمحتوممنانوقال،ايهوديةا

احديتهطيعلا"يناللىالعرتوس!فيالبقاءمقوماتيملكلاممطنعتكوين،لها،الاتحارالىاخ!ا

الو!هذافيبالقوةالبقاءامظاعواتجلمنالصيبيينارالىاشار!لما"البحرالىيريهمات

لياشلاحالا،ألمديكونوالنالحجونيينوار،الرحيلالىاضطرواثمعاساسبينمدى

.)المترجم(.وحدتهمتحقيقالحرباصتطاع
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وان،الكليةالمجتمعاتومنالاخرىالجماعاتمنموقفالنفسهاتتخذان،!لرهااو

عدادفيويصبح.وقتيةانمكاساتلهتكونانالايمكنلابرنامجالنفسهاتحدد

الموتىتركوا"او"وأباعمأمهمتركوا"الذيناولئكمنليسواكثيروناعضائها

سيكونون-الحكىعلى-بل،الاعلىالمثلاوالربدعوةليلبوا"الموتىيدفنون

ولانهمبائهم2افكارطواعيةفييتبحونلانهم...الخ،شيوعييناومسيحيين

افكارلهمتكونثم.طقوسمنتفرضهلماووفقاالحركةمقابرفيموتاهمسيدفنون

وتطلماتها،مصالحهااتجاهفيويحملون،بقيمهاويؤمنون،فيهالدواوالتىالحركة

.كاْفرادبانفهمضحواولوحتى

قيمتهاجانبايتركالتحبئةعلىطاقةمنالافكارتملكهلماالسريعالتصويرهذا

هلىهانكارالىأهدتانيابدايمنىلا،اخرىمرة،وهذا.الباطنةالخاصة

طاقةتملكلاافكارفهناك.قطينكرهالمذكىماركسىأيانواعتظد،القيمة

نايمكننفسهاالمحبئةوالافكار،الاجتماعىالعملصميدعلىوالتحريضالتحبئة

التمبئةعنالقاصرةا،فكارتكونولقد.تمامامختلفةاخرىزاويةمناليهاينظر

كالافكار،الحضاريةالنظروجهةمنناثْالاكثرالافكارهى(مباشرةالتمبئةعناو)

وراءمافينتخيلهاونوهصهانيمكنماوحول،والطبيمةوالانسانالفنحول

الاجتماعيةجذورهاعنالنظربصرفمتقوانيمكنالافكارهذه.فوة"،اوالطبيمة

جماليةنظرياتاطارفي،تلمبهانيمكنالذيالاجتماعيالدورعنالنظروبصرف

يدرسهااولهايطرباوالمتحةفيهايجدانالمرءوسعوفي.ودينيةوفلفيةوعلمية

لاهذاولكن.الممكنةبوظيفتهاولابمنثئهايبالىاندونوقلبهعقلهبهايفنياو

مستوىالىبدورهاللنزولاووالوظائفالجذورهذهلاغفالسببايكونانيمكن

.شأنذاتغيرعارضةظاهرة

الباطنةقيمتهاكانتوأيا،الاجتماعيالحملعنبمدهابلغمهما،اذنالافكار

لاحقيقةتلك.اجتماعيةجذورلهاتكونالايمكنلا،مثالبىنظاممنوموضصها

الافكارانتقولوالتىعليهابرهانلاالتىبالقناعةيأخذمنالارفضهايشطيع

القوةباُنالقولمنللمرءبدلا،الحالهذهفيحتىبل.المالموراءمماْلأتى

معتوائمهاانعلىحرصتقد،عنهاصدرتانهايحتقدالتى،للطبيمة،الخارقة

بينبهاالقوليتزايدالتيالنظرةهىوتلك.الانانيةوالطبيعةالمجتمعمتطلبات

بهيمتذرونسلاحامنهايتخذونالذين،المفتوحالذهنذويالدينيينالحقائديين

ملامحوهىCوقوانيهاالدينيةالمؤسساتملامحمنقائمايزاللااومضىعما

للطبيحة.خارقأنهيفترضبمنشأخليقةابدالي!ست

يمنيهمينjJlاما.التاريخوراءبماالايهتمواالافيشأنهمالناسولبحض

عنايةيبذلواان،الافكارمنثأعنا،نالنظربصرف،عليهمفانالانسانىالتاريخ

اعني:،التاريخذلكفيالافكارهذهتندرجفيهاالتيالنقطةللراصةخاصة

قدالتعبئةعلىذاتيةقوةبطبيمتهاتحمللاالتىفالافكار.الاجتماعيةوظيفتها

البثرية.الجماعاتبينوصراعاتنافسابوصفهالتاريخعلىأثراحيانالهايكون

الجماعاتتو!فىتفييراتحدثانتستطيع،مثلا،والتقنيةالملميةالافكار
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مثحورغيرالبدايةنييكونالاجتماساثرهااننجوعهامنذاكاذويزيد،الموجودة

المستفيدةوالجماعاتالقائمةالبنىبهاتوا-!هشديدةبمقاوماتيصطدمفلابه

فيتدخلالممشبهذاالتاريخفيمباشرةتفحللاالتىالافكارحشولكن.)5(منها

التىالمثكلاتتجاهمالمجتمعالحامالموقفيحدداجتماعياوعيماوتؤلفمنظومة

الاجتماعي.وجودهعليهيطرحها

أنما!اصالةعلىالثعوبعاداتوعلماءالبريةالسلالاتعلماءالحولقد

الحكمالىفدفمهمالانما!هذهمنيكتثفونهكانواماواستهواهم.الاجتماعىالوعى

الاوروبية،التجربةفيلهمتبدتالتىالصورةعلىالثريالتاريخحر-دةطبيمةبأن

نايمكنلا،اخرىجهةمنالاوروبيونوالمؤرخونجهةمنماركىتصورهاوكما

السلطةعلىالمستمرللصراعيمكنهلتساءلوا.أخرىمجتمحاتعلىتنطبق

الجمالىاوالدينىالتأملعلىتسبنيمجتمعاتتفررفي،مثلا،يفيدانومنافحها

يمكنوهلأالقنصاوالملكيةقيمةعلىتسموقيمةالمسالمةالصوفيةمواقفعلىاو

فىالاولالمكان"الاقتصادية"او"السياسية"الاحداثمجرىيحتلبأناطمعا

علىتسيطروالمقدساتالخرافاتكانتواذا؟"التكرارفينفسهاتفرق"مجتمحات

بهانفسرخاصةعليةالمجتمماتلهذهنتصورانبنايجدرلافهل،عديدةمجتممات

1""الماديةالموقتة"المصالحَ"علىبناز"،منبدلاالتقديىعلىتبنىعلبة،مواقفها

قرا:الكبرىالحضاراتفياختصاصيونسلكهالتفكرفيالنحوهذامثل

هذهفقادته"تسيين-سوما"الصينيالمؤرخمؤلفات"بروهلليفيلوسيان)/

بلبحدفيمامراتلهتنكرالذيالمفهومهذا،"البدائيةالعقليهة"مفهومالىالقراءة

ومنذ.النظرياتلهذها،ولىالصيغاحدىتاريخياظلوان،نظرياتهكلمنصرده

المقارنالتاريخعنيتفرعالسياسةعلمان":يقولبلجيكيعالمكتبقريبءمد

نفسهبالاسلوبفضير،الهندبتاريخالمتخصص"دومونلويى"وكان."للاديان

وفملت.إ!ندياالضاريخعلىالماركيةسيماولاالغربيةالمقولاتتطبيقمؤخرا

1(ايلياد"ميرسيارأسهمعلى،الدينيةالظاهراتبدراسةالممنيينمنطائفةنفسهالامر

شعوبنفسهاالتاريخبفكرةيخصانبحضهمفحاول،اطلاعهوغزارةبموهبته

فى،"كوربانهنري"وحاول.اليهوديةالىبأصولهاترجعالتىالفكريةاصحوالم

التاريخ.وراءلماالتاريخيخضعان،الاسلاميةالفلسفةناريخ

واالكبرىالحضاراتهذهماضيهاعرفالتيالث!موبفي،الفكرورجال

امر،تفدمااكئرتترسدنيةعن،اتفيا!غدوحَى،الميدهَاتقيا!اقتباسار-5

بمواقفالاقتاصاتمدهتأثرلم,الا!المالموفي.ممينامتوىالمجتعبلغشالحدو!محتوم

كانتثمتوجن،افىلاالتمويقنأقحاهحقاعليهاأثرمنالدينيةللمقيدة-لانوادا،الفكررجال

يدوفيماموزعةلتقياتالدميةالاضعداداتانالهاثىعلىهناولند-لر.فخمةتانجلها

وهي.تثاونموماتموقاليميالثقافيةوالمواسلالثربةالاجناسكلبينتكائةبصورة

اكرائقافيالو!بصحانبمجردتتحنمنضهاناْ!يدالىكنزعلظلالمواملمدهبهخهااذا

دمحه؟اشروي.ج"يظهرار(واعيةلابمورةالمنصرية)الداجةمنكانناومن.روءعة

ملين.دفنيينوجودامام
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لبلادهمجديدتاريخبناءفيالرغبةبينايوىموزعو،ذكرياتأقلاخرىحضارات

المقولاتعلإ،،تظبقانيمكئلابأصالةالاعتزازرغبةوبين،لإوروبىالنموذجعلى

كنتيجة،الصفاتأ!لملعلىوتمثلهماضيهمتمجيدويدفص!م.الاوروبية

وراءكانتالتيالدنسةالدوافحمنالفالبفيتبرئتهالى،الوطيةللايديولوجية

اتجاهاتهم،رايناوقد،الاوروبيينالمفكرينبأنالقوليمكنلاولهذا.الاوروبيالتاريخ

قضاياهم.فيالرؤيةوضوحعلىيساعدهمماحقالهميقدمون

لا!دتابالجهدعلىابداالفردتشجعلاالحضاراتبمضانريبدونيصحيح

مجتممنافييجريكمابهاينممالتىالمنافعمنللاستزادةاوشخميةمقتنيات

تراكبانكمااجتماعي!لعضوبهيمترتلا-لثيرةاحيانفيفيهاالفردانبل.الغربى

ناعميناولكن.ينكرلاامرالاجتماعيةحياتهاجوانبكلفيوالدنيوياتالمقدسات

نفىالحضاراتهذهمنمكان!للنيتظهر،الاجتماعيةالفئات،الجماعاتاننلاح!

الاصتزادةوالىجماعيةبصورةبهاتتصرتالتيالممتلكاتحمايةالىالنزوع

واكثر.الجسديبالصراعواحياناالمنافسةبوسائلوسهكافيذلككانكلما،منها

المقدسةبالوسائل،شيء-دلقبلتمىالتأملالىوميلامساملةالفئاتهلىه

نظامعلىبالحفا!المادةهيكمايبداالدي،الكوننظامتخليدالى،والدنيوية

تمودولكنها،الصغيرةالفئاتبينالعنيفةالمنافسةتنتفىوتكاد.نفسهمجتممها

المحتمليخرومن.تحتويهاالتيالاوسعالجماعاتمستوىعلىغالباالظهورالى

بمضعلىوبدا،كذلكاصبحفاذا،وا،خرالحينبينعدوانياالوس!يغدوالا

الفاتهذهعلىقضي،المملبرفضاوبالمملالجماعىالانتحارالىميلالفئات

الديئيةالفرقتلكايضاانتهتالخاتمةهذهوالى.الاجتماعيالاصطفاءمنبضرب

بنصوصه،المسيجةوتاريخ.بهاوعملتالتناسلترفضبمقائداخلىتالتي

القضاءتاريخنفسهالوقتفيوهو،المفافوعلىاللاعملعلىاثجعةالمقدسة

بينتوفقاخرىلئيعلمصلحة،الدعواتهذهتعيثىانارادتضععلىالمستر

نخل!انلناينبضلااخرىجهةومن."الطبيعية"الاجتماعيةالحياةوبينالتماليم

منحالعلىالصبوبين(الاسلاميةالمجتمماتدرسواممنكثرونيفملكما)

رفضالىالميلوبين،تتراخىلارايخةأنهاالتجربةاثب!تتالتماسةاوانمبودية

يخطرحيكادما،املبارقةتظهرتكادمااذ.والحريةالرخاءاجلمنالصراع

برفع"النيام"اولئكيبداحتى،للتحسينفرصةتتاحاوافضللمجتمعنموذج

اجلمنذنئاشيئاصوتهميرتفع،بالنضالثم،المطالبةوباعتياد،رؤوسهم

والشمى.الخبزمننصيبهم

الرخيصالمجدعنالباحثينالمؤلفينبعضلدىنعهدهماكلمنالرغموعلى

الماديالممنىحسب-اعني،سياسةبلامجتمعهناكليى،بالالفا!تلاعبمن

ومن.وسيالةتاريخايضاهماوسياستهالاقداسiوتاريخ.تاريخبلا-نلكلمة

شهدتهاقد،والهدنةوالتنافىكالصراع،سياسيةطبيمةذاتاعمالاانالمؤكد

ناالقاعدة!دانتوان،محضةعقائديةلدواعتهدهاوشظلالقديمةالمجتممات

ليىانهصحيح."المقلانية"المملحةومنالمقيدةمنمتابكخليطهناكيطَون
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للدوافع"انحكاسا)\وتصميداالايديولوجيةالدوافعمندائمانجحلانصنأيسر

الخطأ،لهذاوعيمايزيدواانالماركسيينواابسطينالمفكرينوعلى،"العقلانية)1

هي-عامةبصورةا؟نحتىطبقتكما-الماركسيةفيالكبرىالمثالباحدىفان

هذافينرىانضلالةا!لثرلشولكه.المقائديبالمستوىالكافىالاهتمامعدم

بتطورتمرانيمكنلاقبلمنقلناكمافالمقيدة.ومستقلااوليامحطىالمستوى

الجماعةفيالاجتماعيةللحياةالجوهريةالمطالبمناقضةالى،دائمةبصورة،ينتهى

مطالبانعلىدلتناماكثيراالتاريخيةالتجربةانبل.عليهانفسهاتفرضالتي

الايديولوجى.التصحيدخلالهـنعقيرتهاترفعقدثانوية

"جبمة"مدينةعلىعرألاحداسباهـاسرائيلشنتهاالتىالمقدسةفالحرب

بنيامينسب!وعلى،جماعيةزنىجريمةأي،"اسرائيلفيقباحة"ارتكبت،نها

ريبدونهي(21-91،القضاةصفر)المذكورةالمدينةأهلمعتضامنالذى

أظهروهوما.دينيبواجبوفاءاليهاانقادواالاسرائيلييناناذ،عقائديةحرب

جديد،منالحياةبنيامينسبطلاعطاءجهدمنبذلوهوماانتصارهمبمدحزنمن

تلتقيتكنلمالحربتلكانعلىدليل،السابقةايمانهمعلىالاحتيالطريقعن

"الاتحادي"للتحالفنتيجةكانتاخرىجهةمنولكنها.ومصالحهمعوأطة"ممع

اعدائه.ضدالثعبالتحاميضمنكانالذي

مجلس"هو،خر3اتحاديمجلسقررهاالتى"المقدلةالحروب"كذلك

علىسراتكنلممكنونةصياسيةدوافعالاخرىهـبلهاكا؟ت،لم(اليونانلممومدلف

تحالفتالتيالاخرىاليونانيةالمدنبأنالاعتقادالىيدعوشيءهناكوليى.احد

القراراتخذاللىيلىبلاثمثتركةبذلكفأصبحت،المجلىقرارضدوحاربت

لأسبابالمجلسأيدواالذيناولئكمن"إولوا"بالرنجاايماناأقلكانت،لهعقابا

.932و؟35عامي((فيليب))مثل،راضحةسياسية

حينالسكندنافيينانيقولاذ،"ايليادميرسيا"مننستقيه،خر3ومثال

شحائرمنشميرةيمارسونكانواانماواستعمروها"ايسلندا"علىاستولوا

الاولللمملتكرارهوبل"ودنيوياانسانياعملا"لبلىا،رضحرثلأن،دينهم

بأنقبلنالوحتى،ولكن.الخلقعمل:"نظام"الى"الظلمة"بهتحولتالذي

فان،الجديدةالارضهذهاعماربشعائرالاهتمامشديديكانواالوافدينهؤلاء

يصمب،مولدهمارضفيلهتهم2الىبالتقرباكتفائهموعدماليهاقدومهممجرد

ماوهذا.دينيةاسبابالىردهفياحديفكرلاالذي"الفيكينغ"توسععنفصله

استياءالى"أيسلندا"نحوالهجرةيمزوالذي"ستورلاسونسنور"يؤيده

صادر"والبلادموحد"الجميلالثحردْوهارولد"جاءحينالنرويجيببن

.(،الاراضي

(الحروب)السياسيةالاعمالعلىالتقليديالمثالهىالصليبيةوالحملات

كانتالصليبيينمن-لثيرينانفيشكمنفلشى.الايديولوجيةالدوافعذأت

الالهية،المشئةطاعةفيرغبتهمالبميدةالحملاتهذهالىتدفمهمالتىالقوة

ولكن.دنيويةاخرىبدوافع-ا،شخاصوحسب-الثيءبمضاختاطتوان
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يتخذالحملاتقراركان،الفرديلاالجماعيالصميد،الاجتماعيالصميدعلى

ا!صلةلاعواملالىترجعوحساباتوخط!ببرامجعملا،محددةمواعيدي

يفكرونللنقلخدماتهميقدمونالذبن»جنوه"اهلكانالاولىالحملةفمنذ.بالدين

والصليبيون.احتلالهايتمالتىالاراضىعلىذلكبنتيجةا!مستكونالتيبالحقوق

الميحيةالمدننهبفيحميتهممنكثيرااضاعوا،منتظمينغيركانواالذين،الاولون

فكان"البارونات"اما.البيزنطيةاكنائىاتخريبعنيحجمواولمبهامبرواالتى

بدليل،ذلكيكتمونيكونواولم،والثرواتالاراضيالىبالطبحفامنمرتفكيرهم

على،المسيحيةالاراضيعلىلتتولياهدافهاعنحولتالرابمةالحملةان

وفل!طينسوريافيقامتالتيالمسيحيةوالدول.بيزنطةوامبراطوريةالقسطنطينية

والاستزادةمكاسبهاعلىالحفا!هدفهاسياصةالمسلمينجيرانهاتجاهتسلككانت

للموائقالفالبفيتأبهلا،الاستبدالدائمةسياسيةتحالفاتطريقعنمت!ما

:)6("لامونت.ل"جونالامريكىهو،الصليبيةالحروببهذهخبيريقول.الدينية

هوهدفهاكان...دينيةحروباابداتكقلمالمنقطمةغيرالحروبهذه"

المشتركةالاسلاميةالدولبينجرتانهالمؤكدومن.سوريا.علىال!اسيةالسيطرة

جرتكما،والمسيحيينالمسلمينبيندارتالتىتلكعنتقللاحروبالنزاعفي

يضاف.المسلمينمعجرتاليالحروببقدرداخليةنزاعاتالميحينالامراءبين

المقيدةمناناسمعالتحالفعنيحجميكنلمالحقيدتينزعماءمنأياانهذاالى

الذيالطابعهىوالمسلمينالمسيحيينبينوالتحالفات.الدينفياخوانهضدالاخرى

."سوريانج!اللاتينيةالمستممراتتاريخساد

عر،والثالثعثرالثانىالقرنينفي)\:بقولهدراستهالكاتبهذاويختتم

تجهالذيالدورنفىالدينلمب،المقدسوالجهادالصليبيةالحروبعصوفي

ايتثناءاتخلافيما،والم!لمونفالمسيجيون.اليومالسياسيةالايديولوجية

الدينولكلن.الدنيويةالسياسيةلاغراضهمكقناعالابالدينيتذرعوالم،ءلمحوظة

نادائمامضموناكانوالتيالرجالظلهافييموتالتىالايديولوجيةالرايةكان

ولكنه،وثميناهاماحافزا!دان،الصليبيينايام،الدينىفالتمصب.ظا"،فييموتوا

هدايرىمنهناكنLSفاذا."صيطرادافمااورئيياسببا!لانمانادرا

واوضح،اجلىظاهرةفبفليفكر،النيةبسوءصاحبهيتهماوالفظاظةشديدالحكم

الثالثالقرنمنبدءاالصليبيةالحملاتالىالمتكررةالدعواتتنجحتمدلملماذا

منعمقاواقلانتثارااقلكانذاكاذالايمانانعلىدليلايهناكليس؟عئر

الدينيةالدواعىانهوالامرفيماكل.دثروالثانيعثرالحاديالقرنينخلال

علىقادرةتمدلم،قائمةتزاللاكانتالتيالدواعىهذه،الصايبيةكحرب

الحقبة.تلكفيالاوروبىالمجتمعحاجاتمعتنسجمسياسيةمشاريعمعالائتلاف

بأصولهاترجعالتيالفكريةالعوالمشصوب"بينالوضعهوهذا-لانفاذا

نيهلرهااتى"المربياك-ات"موسوعةضمن)،(والحهارالمليية"مندراستهفي-6

.(6(91برنونفيفارس(مين
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لويس"بهيقولمابتأثير،مثلاالهندفيشأنهيختلففهل،"اليهوديةالى

السابقةالامثلةفانحقايختلفكاناذا؟الهنديةبالمدنيةخاصةقيممن"دومون

يحدثناالتىالثهيرة"الاورويةالمقلانية"تلكعنكتمبيماتالاصالحةتكونلا

ستاروراءحتىتتبدىانهاويرون،برأيهوالقائلون"ويبرماكس"عنها

الاقتصاديةالسياسيةالدائرة"ان:"دومونلويى"يقول.المسيحىللدينالولاء

الملكىال!حكماتخذهالذيالدنيويلاطابعكنتيجةالقيمعنبانفصامها،الهندفي

الاستقراروعدمالتفتتيفسرهذاانيرىوهو،"للدينخاضمةظلت،البدايةمنذ

الاجتماعيةوحدتهمعتناقضنج!،11،نديالتاريخبهمايتصفاللذينالسياسي

تشتركعديدةمجتمماتفهناك.التفسيرلهذاوجهاأرىفلستانااما.والدينية

ومؤسسا!متماثلةاجتماعيةبنىعامةبصورةلهااناي،واحدةحضارةفي

حقبمدىسياسيامنفصلةذلكبرغمظلت،صثتركةدينيةوغيردينيةوممتقدات

الاقطاعية،واوروباالسومريينرعالم،القديمةاليوناننذكرانويكفى.صويلة

التقدممعتوافقفي-اوسعنطاقعلىوحتى،ا،سلامقبلالحربيةوالقبائل

فىذلكتفسيرعننبحثانعليناانالواضحومن.اليوماوروبادول-التقنى

علىينطبقتف!روهو،ممينمستوىعلىوالمسكريةالسياسيةالقوىتوازن

خاصةنوعيةعواملالىيرجعاندونالهندفيالياسيالاستقراروعدمالتفتت

سياسيةصراعاتمنيتألفبعَونهغيرهمعيتماثلالهنديةالقارةشبهفتاريخ.بها

علىتوحدفيمقبهاالاقوياءيحققهاانتصاراتومن،متددةمراكزبينالسلطةعلى

اراداتفيهاوتمملجاذبةقوىتفجرهاجديدةانقساماتثم،المةمتفاوتنطاق

وهذا.عليهتسيطرداخلىاستقلالعلىللحصولممكنةفىصةاولتفتنممحليةقوة

كتابهفينظريةصيغةأكسبه"كوطيليا"انبل،فحسبتاريخياواقماليى

ناقائلا،نفسه"دومونلوي!"اليهيرجعالذي،"رثاشاسترا2"السياسي

المصلحةوراءسعياالقوةممارسة"انهاهوللسياسةبتمريفيخرجفيهالباحث

النظامعلىالحفا!اناليهأضفنااذامنتازتمري!وهو."النظامعلىوالحفا!

المصلحة.وراءالسمىمنجزءاالاخرهويؤلف

انهأ"دومونلويى"يقول،الدنيويةالحلمانية،الهنديةالسياسةهذه

المجتمماتفكل.خاصمحنىاييحمللاهداولكن.للدينبمجموءالاخاضعة

القيمبأولويةتعترتالحديثالمصرفيوهى،الدينيةالقيمبأولويةتمترفكانت

بالولاءنظريايدينونالهندفي"الكاتريا"سلالةملوككانواذا.الايديولوجية

رجالبأنيعترفونوتابموهماوروباملوككانفمثلهم،"البراهمان"للرهبان

-الدنيويالصعيدعلى-ذلكيمنمهماندون،اللهالىمنهمأقربكانواالكنيسة

لويى"وجدناالهندالىعدنافاذا...الرهبانمنذاكاوهذايحاربواانمن

النظامبحفطمكلفشرطةرجلوكأنهغالبايبدو"فيهاالملكانيقول"دومون

ولكنه."خادمايكونانيكادفهو؟الفلالمنجانباخدماتهلقاءيتقاض،العام

،"والخدمالملكيتجاورحيث"،اليدرفيالفدللهذهالمثالبىبالتوزيعيذكرنا

يحق"ثم،المالكثم،ثلثهاوالمحصولسدسوهو،نصيبهاولاالملكفيتسلم
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البراهماني،:الحبوبعكاييلمنمحينقدرالمساعديناوةالاصمنزلخدممنلكل

فيبدو،"...وغيرهمالمرباتوصانعالحدادوكذلك،والحلاق،الثيابوغاسل

هداوان،"الكثاتريا"منالخدمالىالواقعفياقرب"البراهمانى"انللقارىء

الدين.رجلنصيبمنكثيرااعلىالفلةمننميبا"الجوار"ثمئيقبضالملك

دونه.شخحاالملكيحتبر،بالطبع"البراهمانى"يظلذلكومع

الاستاذيةكرسىعلىومم،اوروبافيالمثقفون"المانداران"و"البراهمانيون"و

الىالنظرةهدهمثلينظرواانفيالحرية!للاحرار،المقهىفيماندةعلىاوالجاس

علىاوروباوفيالهندفي،الحالتينفييمنعلافهدا.بلادهمفيالسياسةرجال

الحربويقررون،الجماعاتيديرونالدينهمالياسةرجاليكونانمن،ال!واء

الاجتماعية.حياتهمبنيةبهاوتتغيرعليهاتقومالتىالتنظيماتويختارون،والسلابم

ولكنها،العامةوبثقافتهمبايديولوجيتهمتتأثرالاختياراتهذهانالواضحومن

وفيدائما،تقديراتهامنالاولىالمرتبةنج!تضع-وضوحااقللشوهذا-ايفا

وعلى-عنفاع.a!اعلىوتممل،السلطةمرا!لزمختلفبينالقوىعلاقات،مكانكل

الدرجةفيالقياديةوفئته،تمثلهاللىيالمجتمعوامتيازاتمزايا-منالاستزادة

ثارها2تنمكسالتى*ختيارات،هلىهانثم.درجةكلفوقورئي!ه،الاولى

واالقريبالمدىفي-تؤثرانالايمكنلا،الجماعاتحياةمجموععلىالمميقة

استطاعواقدالسياسةرجال!دانواذا.المقائدعلىوحتىالعقائديينعلى-البميد

ولانمباثرامساالمقيدةملكوتتصىلالانهاباللىاتفذلكالاختياراتهذهاتخاذ

بصفاتيتسمالزراعيالمبديناننعلمفكلنا.البدايةفيخفيةتظلعليهثارها2

القانصيناوالرعاةاعتزامفانذلكومع،القانصاوالراعىالثمبرينعنتميزه

الايديولوجيةوانمكاساته،فيهيدللمقيدةتكنلمقرارالزراعيةبالحياةيأخلىواان

بمد.فيماالاتظهرلم

في،وهو.التنوعبالضةصورعلىيظهرانيمكن،اذن،الاجتماسالوعى

المجتمحاتتتخذهاالتىالاختياراتعلىالاثرقوييكونانيمكن،مثاليةالاكثوصوره

تجاه،والفئاتالمجتمماتهذهموقفاعطىربماوهو.تؤلفهاالتيالفئاتاو

المستطاعفيلشسولكن.بهاخاصا،نوعيااتجاها،عاجهانفسهاتطرحالتىالمئكلات

نج!،اخرىجههومن،ص!ةمنهدا.الاجتماعىالواقعفيالاتجاههداجدورانكار

وا-الجماعةيقاءتتصلالتىتلكنجد،تتخلىانيصالتىالاختياراتقائمةراس

في(الاخرىالمجتمحاتاو)الاخرىالجماعاتتجاهسلبيتهااوبمملها-المجتمع

لدى،الجوهريةالمهمةوهذه.الداخلفيالجوهريةمهمتهاواتجاه،الخارج

الوظيفيةالفئاتلدىاما.الاجتماعيوجودهاانتاجواعادةانتاجهى،المجتممات

الديالقائمالوضعادامةفهي،والتوزيعا،نتاجحولالمنظمة،الامتيازاتذات

سخيفة،اوحصيفةتكونانيمكنالمتخلىةوالخيارات.الامتيازاتجملىهيخمها

نايمكلنلاحالأيةنج!ولكنها،انتحاريةاحيانابل،مؤذيةاومفيدةبنتائجملأى
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انساني.مجتمعكلفيالجوهريةالمهماتتلكمعاولاعلاقاتهاضوءعلىالاتمهم

فاعليةالىلنوجهها!ماتاهذهعنالنظرصرفمنيمنعناماهناكلشىانهوصحيح

ناقصدناكاناذاذلكنستطيع،ولكننا،مثلاذاتهافيالجماليةاوالفكريةا،نسان

مصائرجماععلىبأثرها،الحركةوهذه.التاريخيةالاحداثحركةطبيعةنافهم

منظوماتتطورنفهمانقصدناكاناذااهمالهانستطيعلا،والجماعاتالافراد

الجندييحتقران"ارخميدس"وسعفيان.ذاتهاأالايديولوجياتأيأا،فكار

بذلكوهو،يقتلهالجنديولكن،نظريتهلحلالجهدمتابمةمففلا،يقاطعهالذي

لهاهميةلاامرأهذاكانوربما.النظريةهذهحلعنعامألفالانسانيةيميققد

اكبرلهولكن،عحلولةالنظريةيجدلانه،اليومالمحفةالرياضياتعالمنظرفي

خلاله.منللانصانيةالعاموالتاريخ،الرياضياتتاريخنظرفيالإهمية

شأنهامن،نا؟راءمنمجموعةادحضانالابقةالصفحاتفيحاولتلقد

الممرفةصعيدعلىضارةبالتالىوهى،التاريخيةالحركةطبيحةفهمدونتحولاز

الذيالميدانفيخاصةبصورةالضررهذاتجلىوقد.كليهماالعملصميدوعلى

فحسبعامماعشرخمسةفمنذ.الاسلاميللمالمالمماصرالتاريخميدان،هنايمنيني

اولئككلووراءها،الاسلاميةبالدراساتالمختصينمنالكبرىالاكثريةكانت

الصورة"خلالمنالاسلامىالمالممستقبلعدىتحكم،الخاصةبخبرتهاالمظُثرين

القولالىذاهبة،الاسلامية"الممتقدية"خلالمناو،المسلمللانسان،(النوعية

ليستمقولاتهديعلىالمفكر،قدسيةبقيمالمرتبط،المسلمالانسانهذالاْن

فى"التاريخيةالفائية"لفكرةمثلاوالجاهل،الاوروبىالانسانبهايفكرالتيتلك

الاتجاهذاتالايديولوجياتتجتذبهانيمكنلا(نيووينويز""فانيقولكمما)الزمان

الايديولوجياتهذهلان،الشيوعيالتطبيقيش!لهافيمثلاكالماركسية،الاشتراكبى

الثرواتتوزيعاعادةالاولىالمرتبةفيتضعولاز!،،الاوروبيةالذهنيةوليدةهى

نانرىاناليسرفمن،عثرالخمسةالاعوامهذهمضتوقديمناما.المادية

الفئةهذه)"الممتقدية"فياغراقاوالاكثرللامورتبسطاالاكثرالماركسيينتوقمات

منالواقمىالتطورالىكثيرااقربكانت،(منهاواحداكنتالتىالمحتقرةالصفيرة

صورعلى-تجتاحالاشترا!ديةالعقيدةرأينافلقد."المثاليين"اولئكتوقحات

فىوجدتنفسهاالثيوعيةانبل،اسلاميةنسميهاالتبىالبلداناكثر-مختلفة

هىتدلضدهااتخذتالتيو*جراءات،لهمعدلاانصاراالبلدانهذهمنبحض

المىابدايطمئنونلا(بالواقعممرفةا،!ثمروهم)السياسيينالقادةانعلىنفسها

الاسلاميةالشعوبانيقالولقد.الثيوعية,;t"تجاهالمزعومةشمبهممناعة

أخدوهماولكن،ذلكمثلقلتنفسيوانا،ينالبهاماالاشترأكيةمناستحارت

خاصة(انهاالمزعوم)نظرتهممعتوافقما-مثلا-يكنلمفيهاعنهبحثواومامنها

الحسية،تطلحاتهمالىيشجيبماشىءكلقبلكانبل،والمكانالزمانانى

منالاستزادةوفي،والاستبدادوالامم!تفلالالاستحمارمنالتحررفي"مرغبتالى

يناللىالسياسيونوالقادة.يضاءونكمامصيرهمتوجيهعلىقدرتهمومنرفاههم

IAl

http://www.al-maktabeh.com



يناللىهمالاقناععلىومقدرةاتساقاالصوربأكثرالنزعاتهدهعلىيياستهمبنوا

الاكثروالفكرة،جراةا،كثرالغرضيةانيقول"بيركجاك،ان.الجماهيرثسبوا

تنتصر.التىهي،د،لاتذاتبأشياءاغتناءوالاكثرالاوضحوالاشارة،جاذبية

تنتمرالتيفالدلالة.فحسبدقيقةحدودداخلولكن،صحيحاهذاكانوربما

التىتلكوهى،القوةمنقدربأكبروتطرحها،محددةاشياءتمنىالتىتلكهى

يجري،الصراعلانذلك...الخ،ملاءمةالا-لثرالوسائلتستخدممنظماتتوجهها

بحضالاتخدعهملابثروبين،الارةىعلىيجريبل،الممانىمنظوماتسماءفي

.نؤكدهأنجدايهمامروهذا.العارات

واوجودهمنجانباي،فيهشىءأيانجداوصحيح.كلالانانان

صحةذلكمناقلولشى.التاريخنفهماناردنااذايهملانيجوزلا،سلوكهمن

نفمهاعنتعبر،للحالمتصوراتمن،وعىاشكالمنافكار،منانطلاقايتحددانه

،الانسانلنفسيةالحامةوالنوابض.والشعاراتوالرموزالاثاراتخلالمنغالبا

الحضاريالتراثانكما.اعمالهكلخلالمنتتبدى،الحيوانلنفسيةوحتى

وان،كلههذابيننخل!انوالجهالةالخطأبالغمنولكن.مواقفهعلىكبيراثرذو

كلهذلكوراءنتميزاندونشيءكلفييفملشيءكلانضمنااوصراحةنحلن

الماركسية،اياهاكسبتناوما.الصوريةالمماثلاتالابينهـ،رواب!لاجزئيةبنىالا

النظامبمضلايجادبدايةكانتانهاهو،الاجتماعىالتاريخىالتحليلصحيدعلى

وضوحاالكسبهدانزيدانوعلينا.المستوياتتلككلبين(تقريبيةبصورةولو)

نقدموضعالماركسىالتقريبىالتبسيطكانولئن،نرفضهان،نكملهان،ودقة

يضحيالثو!بدايةفيانهصحيح.ضروريةمرحلةيزالولاكانفلقد،!صديد

ولكئ،الحدهلىاعندبالوقوفيخطئونكثيرينوان،الدقيقةالفوارقمنبكثير

الممرفة،تقدمعلىتساعدلا-بالمقابل-واحدصتوىعلىشىءكلابقاءمحاولة

.الحلوةالوصفيةالصفحاتلبمضالمجالاتاحتوان

بالافتتانالمماصرونالاجتماععلماءبالغالدي،اللفةنموذجاننجدايضاهنا

قبل-مناشرتكما-للغةالكلىالنظامففي.ايشهدوهاذاضدهميثهدبه،

فالمنظومة.التأثيرنفىولاالمملنفسولاالدورنفىابداالجزئيةللمنظوماتليس

بمديتضحلمبهاخاصتطورلها،كلاملكلالضروريةا،داةوهى،مثلاانصوتية

ولئن.وعيهلامعضخامتهتتساوىبالفاأثراالباقىكلعلىلهولكن،عليتهلر

تأثيراالاتملكلافهده،النحويةالمنظومةعنايضالهاغنيةلااللفاتمنأياانصح

يكاد،للمجتمعالكليالنظامفي،فانهكذلك.الصوتيةالمنظومةعلىجدامحدودا

وتأثيرهاالخاصوعملهاالخاصدورهاالجزئيةالمنظوماتلكلانمؤكدابكون

سلسلةعبرالاخرىهىتتطورالانتاجواعادةالانتاجعلاقاتفمنظومة.الخاص
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الغالب،فيمحتومةتحولاتوهي،ابدابهاثحرلااوبهانثمرنكاد،التحولاتمن

قابلةليستالمنظومةوهذه.؟ثارهانتنباانحالأيةعلىالنادرفيالايمكنولا

ماثمببهايبدلالتىكتلك)حاسمة،ثوريةبحزيمةالاوالواعىالكلىللتفيير

يأتىانمنالتغييرلهذابدلاايضاوهنا.(الصوتيةمنظومتهوبالتالى،لفته

وهذه.ا!جورابالبناءبهالتنبؤيتطاعلاتأثرايتأثرانومنمتوقمةتكنلم؟ثار

الدور!لمان،كليسابقلتطورتتويجعلىا،تفهمانيمكنلانفسهاالئوريةانمزيمة

الانان،وعظمة.القديمةالانتاجعلاقاتمنظومةفيالتلقائيةللتحولاتفيهالرئيسى

الاراديبالجهل-تخسرانبل-شيئاتكسبانلا،الانسانىللوعىالساميةوالقيمة

والتضي!،النيرةالبصيرةمعتتمارضلاالتضييروارادة.تشرطهماالتىللموامل

بها.ثرو!ال!ليم
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والاشتراحيةالاسلام

الحاسمةاللحظاتتلكمنواحدةفيبالداتاليومصالاسلاميالمالمدولان

واقلاع،الاستممارمنالتحررتممملانذلك.طريقهاتختارانفيهاتستطيعالتى

النظامينبينوالمنافسة،المباثرةال!يطرةاساليبعنالفربية"الامبرياليات"

الممكنمناصبحثورياوضعاخلقتقد،الصناعيالمجتمعفيامبيرينالاقتصاديين

كلؤفي.جديدمنطلقمنوالبدءالماضىمعالقطيحةاعلان،ما-دالى،محه

.كختارانيلانالقياداتتتطيع،محينةو!ثرو!ممينةحدودضمن،مكان

تقودها،انفيهايفترضالتيالجماهرتطلماتتلبىانعليهاالقياداتهلىه

م*وهذا.القائدةالفئاتمنهولدتاللىيالاجتماعيالفليانخلقتتطلعاتوص

السنينمثاتمنلىغالباالمشسلمة،الجماهرفهذه.عليهالبرهانهنااستطيع

لمجتمماتنماذجهناكانفجاةاكتثفتقد،والبؤسللاضطهاد(احيافافهاالوبل)

رخاءيزيدهاينفكلننهجعلىتسرانهاهلىافوقوتزعم،وحريةرخاءتفوة!ا

تطورا،دائماألارتفاعمتزايدبصوت،تطلب-الجماهرهلىه-لكللىوص.وحرية

.المستطاعبلامريمدلمنداءاتهاوتجاهل.الاتجاههلىأفيالاقلعلى

الاجنبيالاحتلالمنالتحرراعني،واللمسالرؤيةالىالاقربالحريةفاما

رهافة،اكثرللتبميةاثكالهناكوظلت،تقريبامكانكلفيتحققتفقد،المباشر

بمدلهامفر!بثقلالجماهرتثمرلا،الداخلوتجاهالخارجتجاه،ئرىلاتكاد

يلانفهونسبىرخاءالىالوصولواما.الوطنيالتحرراحدىاللىيالبالغالانفراج

لان،الحريةمطبمعايفايلتضمطلبالواقعفيوهو.مكانكلفيالاولالمطلب

وقوةتوسعقوة،والامريكىوالسوفياتىالاوروبي،الصناعيالمجتمعلنماذج

لاخياراماما،نهيألاخرىالمجتمماتانللجميعممهماواضحااصبحاجتلاب

والتبحية)الصناعيةالمجتفماتلسيطرةاقتصادياتخضعانفاما:منهمهرب

الحهلات!للبرغم،امثوفةاوالمقنمةالسياسيةالتبعمِةالىحتماتقودالاقتصادية

مجتمماتئفسهاهيتصبحانواما(الجديدالاستممارعلىالممكنةاللفظية

صناعية.

ءشوكل)صناعيةمجتمماتتصبحانعليهاانالاسلاميةالدولقررتفاذا
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مرةفهى(لهحقامتوفرةغيرالموضوعيةالظروفكانتلوحتى،ذلكالىيدفع

هناكلشى.الاشتراكيةاوالرأسمالية:اساسيينطريقينبينخياراماماخرى

فيالراغبونالاوروبيونالاقتصاديونيظنهماكلعكىعلى،ثالثطريقمن

وطنىلونباعطاءالراغبينالئالثالحالممفكريمنوكثيرون،المأزقهذامنالخلاص

.الاقتصاديلبرنامجهم

نحناذا-الممكنالاقتصاديةالبنىعدد،ن،ثالثطريقمنهناكيى

الابقةالمراحلففى.محدودغيرلشى-الجوهريةالعماتعلىاقتصرنا

،الاختلافالمتفاوتة،الانتاجصيخمنكبيربمددالاخدالممكنمن!لان،للرأسمالية

قوةولكن.والقطاعاتالارضحيثمنمتحولةاتامتدادعلى،تتحاجزاوتنق

محدودةقطاعاتفيثانويةادوارالىالاخرىالانتاجبصيغهبطتالرأسماليا،قتصاد

داخلفيالرأسمالىالاقتصادمنافسةامامالصموديستطيعمنهناكفلشى.جدا

خاصة،استئنائيةظروفتحميهتكنلماذا،رأسمالياجتماعياقتصاديوضع

فىيتجهالذيهو-انتاجهحجمحيثمنمحدودا!لانولو-الرأسمالىوالقطاع

كلفانوبالتالى.بكليتهاوالاجتمماعيةالاقتصاديةالحياةتوجيهالىالوضعهذا

خارجيذيلمجرديكونانويرفض)الانتاجراسماليةفيهنشأتعريضمجتمع

الاجتماعىالاقتصاديالوضعاتجاهفيالتطورالىينزع(اجنبيةرأسماليةلمنطقة

الاشتراكى.بالخياربالاخذ،مالحظةفي،التطورلهذاحديوضعلماذاالرأسمالى

الدولةبادارةيتمانواماالرأسماليينمنفئاتبهتقومانامااذنالتصنيع

الرئيسيةا،قتصاديةفالخياراتمتقدماالتصنيعكانواذا.الدولةرقابةتحتاو

لاافرادمجموعاتعناوالدولةعنواماالاحرارالراسماليينعنتصدراناما

زمنخلال)للدولةالحتميهالرقابةوتحتالدولةحمايةتحتيعملونلهممالرأس

تحديدفيبينهاألاختياريمكنلهانهـطيةلادرجاتوهناك.(الاقلعلىطوبل

الدولةتحميهاالضىالرأسماليينغيرمثروعاتاوالراحماليةالمشروعاتنِسَب

وهناك.(الحمايةهذهدونابداتنموانتستطيعلاالاخيرةالمشروعاتفهذه)

علىالدولةتفرضهاالتىالحدودفيبينهاالاختياريمكنلهمانهايةلادرجاتكذلك

الجوهريةالمسألةولكن.الرأسماليةوغيرالرأسماليةللمثروعاتالحرةالفاعلية

الوأسماليونيستطيعمدىأيالىيخمرفاناولاهىالحامالاقتصادتطوربثأن

الاقتصاديةواختياراتهمارادتهمالدولةعلىيفرضواان،بقائهمحالةفي،الاحرار

لثيءكلقبلمرتطاالمامالاقتصاديالنظامعساريصبحذلكوبمد.الاساسية

نفوذهابمدىالاخصوعلى،القطاعاتهدهتمارلهاالتىالاقتصاديةالفاعليةبنسب

السلطة.على

للمجتمعهالحامالتوجيهالىبالقياسثانويعاملهوخر2متحولعاملكلان

المثروعاتادارةتباشربأن)الدولةسيطرةاوحاد1الرأسماليينسيطرةمنفلكل

الاجتماعية.الحياةكلعلىضخمةلارTذاتنتائج،(الرأسماليينغيرألىتوكلهاأو

تدفعان،الاجتماعيينوالوعىبالحياةبتأثرها،السياسيةالعواملتشطيعوقد
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والصيناليابانفيحصلماهذا.والقوةالتسلطمتزايدلهامثيللاالتىبحيويته

التىالعوائقضخامةبرغما،سلاميالمالمفيتظهربداياتهرأينامماوهذأ،والهند

فرضتهاالتىالتجاريةالمعاهداتتحميها،القويةالاوروبيةالمنافةمص"،حملتها

اللاتينية.امريكافيتقريباحدثكما،القوة

فىدورأييلحبانلاالسابقوالوعبىالسابقةالذهنيةانذلكيحنيهل

المفامرةالىالبراهمانيونانطلقمثلاالهندفي.أعنيهماهذالشى،لاأالخيار

قبلاوروبافيالبروتستانتوكذلك،حميةمنهموبأكثرالمسلمينقبلالرأسمالية

اختياراناذ،فحسبديني!ةتحاليمقضيةليستالقضيةولكن.الكاثوليكيين

اتتقناعةمجردمنينث!مالمعثرالسادسالقرننيالاديانبينالاوروبيةالشموب

،"كالفان"و"لوثر"ولكتاباتالبابويةوللمراسيمللاناجيلمقارنةلدراسةنتيجة

وانتصاراتبل،عميقةاجتماعيةعوامل-اكبروبنصيب-ذلكنياشتركتلقدنجل

الاجتماعيةلاوضاعمعبميدحدالىتكافاْكانالطائفىوالتوزع:عسكريةوهزائم

فاختلاف-حقاخيارهناككانبأنهالقوليصمبحيث-الهندفياما.المختلفة

البراهمانيالمجتممينبينيفرقالذيالوحيدالصحيديكنلمالدينيةالممتقدات

الاسلامى.و

حياتهالارتباهـبظروتاوثقالمرتبطة،مامجتمعفيالسابقةالدهنيةوصمود

.وجدوىقوةالمجتمعاتفييتفاوت،الرأسماليةالروحانتثارامام،الاجتماعية

ظروفظلنج!،حدودهعلىاوامجتمعهذاقلبفيرأسمالىاقتصادقيامولكن

الىسبيللاضفطاالمجتمعهداعلىيمارس،بالنمولهتسمحواقتصاديةقانونية

المقدسةوالاخلاقياتالحياةوقواعدا؟لهةنرىذاكواذ،الطويلالمدىعلىمقاومته

اله"مامون"امامتر!لعانال!بحضوراءبمضهاتنحنى،التقديسالمكتسبةاو

المنتصر.المال

غيراجتماعيوس!فيجذورهامدتحاولوهى،الراصماليةالبنىشانومن

لتصنيفاوردناهالديبالمحنى"طوباوية"ايديولوجياتتتشان،راسمالى

يدسلااذ،سياسيةبلاقتصاديةايديولوجياتليستولكنها."مانهايم)/

الاقتصاديةالثرو!تيسيراوالربحاقتصادتوسيعاجلمنالكفاحالىالناس

والتاسععشرالثامنالقرنينفياوروبانيحدثكما-الدعوةتوجهانفاما.كعوه

عثلاتتضمنولكنها،التطورهداتلائمسياييةبشاجلمنالكفاحالى-عثر

مار!لساوضحهالحركةوفقا،والمساواةكالحريةشاملةسياسيةوغيرسياسية

يتجهاناوام،،(الي!وديةالمسا!ة))عندراستهنيسيماولا،رائحةبصورة

وقد،عناصرهامنواحداالرأسمالىالانتماشيكون،وطنيةايديولوجيةالىالتبشير

وشأن،عثرالتاسعالقرنني؟الامبريالية))الاوروبيةالدعواتث!أنهذا!لان

الحرين.القرنفيالكماليةالتركيةالدعوة

ايديولوجية""عقيدةفهىالرأسمالىللمجتمعالاقتصاديةالايديولوجيةاما

وتضفيالواقعتصعدفهى.ئفسه،(ماز!ايم"لتصنيفوفقا،الضيقبالمعنى

الامريكيةالاوروبيةالصناعيةالمجتمماتفيالصدىبمضتثيرقدوهى.المثاليةعليه
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الهربالىسبيلفلا،الاختياروقعمتىولكن.الطريقيناحداختياراتى

.ثاره2من

افرنسي،بروتستانتىاوكاثوليكي،مسي!حياومسلماقتصاداذنهناكلشى

تلويناتالااحوالهاقصىفييكونانيمكنلاذلكفكل.تركىاوعربى،المانياو

تحدثانالوطنيةالملامحتستطيعولقد.الرئيسيالاقتصاديللاختيارسطحية

الانظمةتفييرعن،حدهاتمجزول!"،،الانظمةعملاسلوبفيشأنذاتتطويرات

الال!اسية.اركانهافينفسها

تطرحعقيدةالى،تمبئةايديولوجيةالىعادةيحتاجلاالراسماليوالطريق

منه،بدلاضروريفيهالربححافزانوصحيح.للتنفيذبرنامجابكاملهيثمبامام

ريبولا.رايهااحديسألهافلاالجماهيراما،للراسماليينكافايضاولكنه

وعقلية،مميةفكريةحالةوجوديفترضالربحطلبالىالمجتمعمنفئةاتجاهانفي

صحواذا،موجودةواقمةالرأسماليةفالروح.المجتمماتكلفيبالفرورةتظهرلا

المصورفيوالبتدقيةجنوةتجارلدىنرىفاننامختلفةصورفيتتجلىانها

النهضة،ايام"امستردام"فيالمصارفواصحابالمراكبمجهزيولدى،الوسطى

ولدى،عثرالثامنالقرنفيالبريطانيةالصناعيةالئورةروادالصناعيينولدى

نفس،اليومالامريكيينالاعمالرجالولدى"الامبريالى"الحصرفيالمالملوك

اخرىوملامح،المسصهذاالىالكلىالانصراتنفس،الك!صبوراءاللاهثالمدو

ومن.واحدشيطانمنمساجميحابهمكأن،ماحدالىمنهكلهاتنبعمثتركة

المصارفننشىءان،الحمىهذهفانيمرلاشمبولدىبلدفي،يكفيلاانهالصحيح

لتثأ"!اغتنوا":بالناسونهتفالطبولنقرعثمالتجاريةوالوكالاتوالمصانع

از!ا-لما،المدممنتولدلمهدهالرأسمالىروحالكسبولكن.الروحهذهلدي!م

كانالرأسماليفالفكر.،(ويبرماكى"يمتقدكانكمااخرىروحمنتولدلم

هىوالاقتصاديةوالسياسيةالاجتماعيةوالظروف،الافرادمنحفنة?5JJموجودا

وامريكا.اوروبافيالمجتمعكلمحينةلحظةفييغزووانينموانلهاتاحتالتى

فيالمتمولينلدىالمبادرةروحافتقادمن(نفاقا)يشكونكانواالذينوالاوروبيون

يريدونيكونوألماويرونيكونوالم،يستممرونهاوقدفيهاينزلونالتيالبلدان

وان،الراسماليالحافزنوابضكلسلفاتحطمكانتالبلدانتلكظروفانيرواان

يزيلكاناذاcقوانينمنيفرضونهكانواوبما،ذلكفوقانفسهمهموجودهم

ولكئ،.الاغلبفيكفاءةاكثر،مكانهااخرىوضعالىيسارع!دانفقدالحوائقبحض

وتجعل،المخعالربحيتوقعبأنللمثروعالرأسمالىتسمحظروتتقومانسا

نسبى،امانفيوتثميرهالربحبهذاالاحتفا!سيستطيعانهالىيطمئنالراسمالى

تبداحتى،الاجنبيةالرأسماليةمنافسةامامالصمودبمضعلىالقدرةوتتيح

والاخلاقيةالدينيةوالنواهيالسلفيةالمقليةخلقتهاالتيالاجتماعيةالعوائق

نجاحاماما؟خرونويتثجع،القوانينعلىالناسيحتالوحتى،بلاضمحلال

الراسماليالربحشيطانعدوىوتنتثر،الاجنبيةالقدرةوامامالاوائلالرواد

النظامويصبح،الاتساعمتزايدةفئاتفي-حاجزأيامامينهزماندون-
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الممتازوضمهمبأنالاقصادهذاامنالفمليينالمستفيدينباقناعها،الراهنالمصرفي

عريضةشريحةاقناعبمحاول!تهاو!دذلك،الاشياءلطبيمةومطابقوعدلحق

افضلفيتمشىنهاباً،نصبىبرفاهوتتمتعمتقدمةمرحلةنج!المجتمماتهذهافرزتها

يمكنمماافضللاعضائهاالاجتماسالارتقاءفرصوبأنالممكنةالاجتماعيةانبنى

قدالمجتمطتهذهفيالخاصونوحتى.المجتمعطرزمنأخرطرازايفيتكونان

ضئيلةالمنافةالنمادْجوكانتكافيةماديةمواردلهم!دانت1I1الدعوىبهذهيقتنمون

عامة.بصورةالجاذبية

رقيقة،اجتماعيةشريحةعلىا،الثالثالمالمفيلهادورلاالصراملهذهولكن

منالكبرىالاكثريةاماالرأيماليالاقتهصادبخيراتتتمتعالتيالوحيدةهى

المتوسطةالبورجوازيةتمثلهمااجمالياتقابلالتيالثرائحتلكومنها،الثموب

هوا،قتصاديالصعيدعلىالاساسىفتطلصما،الرأسماليةالمجتمعاتنيوالصفيرة

الطاغية،الجاذبةالقوةذيالنموذجهذا،الصناسالمجتمعحياةبصتوىانلحاق

والراديو،والصحافةبالسينما:طريقبألفالثرائحتلكاماموجودهيفرضالذي

الاسطوريةالحياةاسبابمنلهميتوفروماالانيقةثيابهمفيفهنالمرالاجانبوبمث!د

الداخليتين،والمساواةالحريةدعوة،السياسيةالحقيدةدعوةاما.الفقراءأعينفي

واوالموظفينالجائعةالجماهريةالكتلنظرفيالاهتماممنالثانيالصفالىفتنتقل

ترتمنيفترضونهاويرونهماالىقياياالبؤصحياةيمشرنالذينالمستخدمين

التعبمْةعلىقدراتهاتفقدمافسرعانالوطنيةعوةillاواما.الصناعيةالمجتممات

منالمستفيدين،المواطنينامتيازاتواصبحتخارجيوناعداءهناكيعدلممتى

للنظر.جارحةصارخة،ليةJ)*._Lا

وايرانتر!ديافيواضحاالتحبمْةءاىالرأسماليةالدعواتقدرةوصنبداولقد

انتهاجعلىقادرونانهمالقادةظنفي!دانحيث،(5891تموزقبل)الملكيوالعراق

العامالرخاءيزيدانالامرخر6ثأنهمن،"الطبيمى"الاقتصاديللتقدمطريق

ذكرناكما،الدولةتثجعهاالتى"الليبرالية"الرأسماليةحركةحريةبنتيجة

التخطيطبوسائلالتطورهداينظمواانبحدفيماالقادةهؤلاءحاولولقد.قبلمن

كبيراقدرايلاحادللرأسماليينتاركين،مثلاالفرنسىللاسلوبوفقا،القسريغير

الولاياتسيماولا،الغربيةالرأسماليةالدولذلكنيوساعدتهم.الحريةمنجدا

مااوكانوابل،الايديولوجبةعنالاستغناءعلىفادرونانهمظنهمفيوكان.المتحدة

الكماليةالدعوةكانتحيثتركيأفيحتى،ايديولوجيةبأيةالظنيسيئونيزالون

!للاصبحاذ،الاولىبالدرجةوطنيةالسىعلىعامةتمبئةابتمثتقدالبدءفي

الحاكمةالفئاتنظرفييمثل،رجصاتجاهفيكانلوحش،للجماهرعقائديحثد

نيهلىاقادوقد.سيطرتهادوامعلىمحتملةاخطارا-ذلكفيالحقبمضولها-

صو)الاعمارمجلىمثاريعانهيارالىوبالتالى58!اتموز1(ثورةالىالمراق

فاناخرىبلدانفياما.(المحضةا،قتصاديةالوص!ةمنتافهةابداتكنلممثاريع

اقتصاديةاصلاصاتاجلمنجديدمن!قالىبأذهانهاجدياتتجهبديلةقيادات

هلىهقبنيولدلك،للجماهيرواسمةتمبئةالىيحتاجانتحقيقهافييفترضجلىريبما
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صبيللاانهادر!لتقدوهى.التمبحْةهذهالىالوصوللهاتتيحعقائدالقيادات

وبتضحيات،نثي!مجهودفيكلهالثمصبباشتراكألاعاجلاقتصاديتقدمالى

هذالمكاسبتوزيعاعادةيقتفىذلكان،حقعن،يرونوهم.كبيرةزردية

يكونماوبقدر،ضئيلاالتقدمهذايكونحيث-البدايةفييقتضيكما،ألتقدم

واعدة،وبثمارهالمطلوتبالجهدوتثيدالطاقاتتحشدعقيدةجاذبية-كذلك

تنطرحوهنا.المكتسبةالامتيازاتحسابءلىالاجتماعيةللبنيةجذريرإصلاح

الاقتصاديينلبمضالا)اجميع1ا؟نالواضحومن.المقيدةهذهاختيارمسألة

حسابهامنتسق!انتستطيعلنالحقيدةهذهان(وامريكااوروبافيوالاجتماعيين

.الرخاءتقدمأهمية

الحل،الثانيالحلنفسهفرض،القولصحاذاطبيحيةبصورة،هكذا

الخيارباْن،اخرىمرةالفولنحيدانبأسولا.الاشياءبقوةمدفوعا،الاشتراكي

المقليةالى،قبلهالقائمةالذهنيةالى-تذكرتكادلابنسبةالااو-ابدايمودلا

نظامضدالجماهيرثارتالبادانبمضففي.بهقامالذيبالمباخاصةاالنوعية

الثورةهذهبضوجيهامتةنم،يضطكدهاكانادْيااسأسهاليابالاقتحادصرتبط

الحركةنثرتهاالتبىالمارك!يةديولوجيةالالبتأليرالاثقراكيالمذهبنرروتنقطلملأئع

بلادهمبتحريرراغبونقادةوجداخرىبلدانوفي.المالمىالنطاقعلىالشيوعية

السياسيةالظروففيالرأسمالى،الارتباهـبالاقتصاداناش3وادر،التقدمالى،دفحها

بالسرعةيتمانللتقدميتيحولاالتحررهذايهدد،فيهاكانواالتيوالاجتماعية

.يريدونالذيالمدىوالى

قبلأشرناكما-يحتاج،الراسمالىللخيارخلافا،الاشتراكىوالخيار

فالاقتصاد.الأقتصاديالصعيداىL"طوباوية"،ممبئةايديولوجيةالى-قليل

حين،لية2شبهبصورة،القولابكناذا،بابألىبابمنينتسرالرأسمالي

لهمتلوححينا؟حْربحدالواحدعليهيقباونوالافراد.المطلوبةالرو!لهْل!تمع

الذهنيةالموالْقعلىتفلبقدمنه،مبنصيبالفوزالىنزوعهميكونوحينالربحإوارق

الدولة،اقتصاداوالاثتراكىالاقتصادفييختلفالامرولكن.تمترضهقدألتي

منهينالهاالتىواماسب.جماعيا،اجتماعياينظمانيجبالاقتصادهذااناذ

الاولى،المرحلةخلالممدومةالاغلبفىهيبل،بينةجليةدائماليستالفرد

الزمنمنحقبةوعلىالجماعيبماالمصلحةمستوىعلىا،تصورهاالىسبيلولا

ومنالايديولوجيةمنمزيجاتتضمئانلهابدلاالافرادتحبئةفانوبالتالي.طويلة

تكونان،دائمةثبهاو،دائمةبصورةتستطيعالحوافزوهذه.الماديةالحوافئ

فيتفاو!الايديو)وجيةتقبلمدىاما.عليهاالالحاحينبغيولذلك.ناجعةمؤثرة

ومن،ظبحالتغييره،الممليمكنوإلذي،لهاالسابقالاجتماعىالوعىلنوعتبما

والمراحل.الاحتياطاوتالىممهالحاجةوتتفاوت،وصموبةيسرايتفاوتتغييرا

مع،عامةبصورة،عكسياالقدرمتناسبةالماديةالحوافزجرعةتكونانويجب

بعينه.شمبلدىالحماسوالهابالتحبئةعلىخاصةطاقةسنذا-هافيللمقيدةما

الاشتراكية،بناءفيايديولوجيةالىالحاجةينكرمنلىبلواقعهناكوليى

ولكن،البناءهذابضرورةالقولتتضمنانيجبالايديولوجيةهذهانوطبيعي
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مجهودالىالشعبجراللزومعندالمستطاعفيانذلك.تتخطاهانايفاعليها

عليهتمود"الامامالىكبيرةقفزة"تحقيقاجلمنمحدودةفترةخلالخخم

لاانثريلةوهذا،مثاليةدواؤعالفائدةهـفهاملالىنضيفاندون،لائدتها

يمودانفيالاملمنقدريبذلونها)ذإنلدىكونوأنممةولاحداالمجهوديتجاوز

مااذا-والناس،نادرةالحالةهـفهولكن.الخيرببمضانفهمهمعليهم

مضمونة.غيرنتائجذيمنهكتحبعلىفب"،همالتىالتماسةيفضلونقد-،جدت

مثاليةاعدافاجماعىص-"وددكلتحددانشىءدلبرغم،تظلالعامةوالقاعدة

اكثرهافيحتى،الحروبكمايجريالذيهووهلىا.(الاغلبفيعحهمتناسبةغير؟

دائماكانتالتمبئةعلىطاقةالا!لبرالايديولوجياتانالىهذا.اهدافقذارة

نمرفهالذيالانسان-الانسانهكذا.البقالىالاقلعلىاو،القتالالىدعوات

وااعداءهليسحقنفسهاكثريبذل:-معهنتعاملانعاجناوالذي،الاقلعلى

مناذميه.ليسحق

فىاجمالهايمكن،نحرفهاالتيالايديولوجياتاعلنتهاكما،المثاليةوالاهداف

علىهذا.الانسانوعظمة،اللهوعظمة،"الوطنية"الجماعةعظمةانواعثلاثة

عظمةمنجزءاالفالبفيينقلبان،عمليما،الاخيرينالهدفينانمفهومايكونان

فيحقاتجاهدالتىالوحيدةانهايفترضالتي(الوطنيةغيراوالوطنية)الجماعة

نا،الاهدافهذهباسم،مبدئيا،الممكنومن.ا،نانسبيلفياواللهسبيل

سيمالا،اليوميةالحياةفيالتضحيةالىوكذلك،النضالفيالتضحيةالىيدس

يبررانالممكنومن.نضالالاخرىهىانهاعلىاليوميةالحياةهذهصورتاذا

شروهـ:ضمنولكن،الثلاثةالاهدافهذهمنواحدالىبنسبتهالاتتصاديابناءا

دون،مابلدفيالمرعيةالاعرافحدودفييجريالاقتصاديالبناء-دانفاذا

فىبلواحدةأب"فيدأخلااعتبارهمنيمنعشىءفلا،4القديهالبضىلقلبمحاولة

والدينية،،الوطنية:المذكورةالثلاثالايديولوجياتمن،مماواحدةمناكثر

المحاف!،النوعمنستكونذاكاذتطلبالتىالسلوكالوانولكن.العالميةوالانسانية

هناكيكونلاحينالاقلعلى،الثورةمنوتمب!ةتحريكاأقلوالامتثالية.الامتثالى

شمورهميطفئهانيلبثلاالناسواندفاع.الحدةبمضيكسبهاخارجيصراعأي

يتابعونقناعامنهاجحلواومنانقين،للحقيدةومستغلين،امتيازاتاصحابهناكبأن

الثلاثالايديولوجياتتلكمنكلاانهذاالىيضاف.ا،نانيةالفرديةاهدافهموراءه

الاناناواللهاوالوطنخدمةالىيختارقدالمرءوان،الاقتصاديالبناءتتجاوز

لماذاالوطنبهيخدمخر1طريقايجدانالفردعلىالمسيرمنانعلى.أخرطريقا

عنخارجىغيرالمجتمعفيلنفسهاختارهالذيالدوروكانصراعايالافقفييكن

الصوفىاخاُملبااللهخدمةتختارانتستطيع،ذلكوبمكس.الاقتصاديالبناء

وللىلك.طبيبااوراهباتكونانتستطيع،الخيريةبالاعمالالانسانخدمةاومثلا

التنميةمنالطرازلهداملاءمةالثلاثا!لئر(عموما)الوطنيةالايديولوجيةلَانت

ا،قتصادية.

بقننان-ذاتهاستهدافهالىبالاضافة-الاقتصاديالبناءمنيرادحيناما
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،واكثرحدةاكثرتكونصراعمنتفترضهبماالايديولوجيةفان،السائدةألاوضاع

الشي!منيكونظلاا!اونج!.التحبئةعلىاقدروبالتالى،مجهولمنتحملهبمااصا

بوصفهم(مكان!للفيصوجودونوهم)والمنافقينوالمستفينالمحظوظيناحتقار

يفترضالمطلبهذامثلولكن.الضخمةالممركةفىتافهةوشوائب،منهابدلاحثالة

بخارةالجديدةالبنيةمشروععليهميحكمالذينوا؟حادالفئاتمقاومةضمنا

وعنعاداتهمعنبالتخليالاقلعلىاو،امتيازاتهموبفقدانالمكضسبوضحهم

الجماعةمنجزءذلكمعهمالفئاتاوا؟حادوهؤلاء.الممنويةاوالماديةاهيتهمرف

ايمانهماوللوطنالمخلصولاءهمجهارايصاضواانوسحهموفي،الدينيةاوالوطية

ومنها،لذاكاولهذاموضوعيابالخيانةيوصمواانبالطبعالممكنومن.باللهالصادق

منماربين،الانسانلقضيةخونةبوصفهمرهميشهرانlei.واير،عيرةوصمة

امكاناتوملاعضائهفيالكامنةالطاقاتلكلالحرالتفتحيتيحمجتمعل!ئلقالنضال

اكثرعالميةانسانيةبم!دةالاخذكانولذلك.وللمساواةللحريةاعداء،نانالا

ولوالطبقيالصراعيفترضالذي،الاقتصاديالبناءمنالطرازهذامعتلاوْعا

L-?._;?»1[."الرجحىيزعماناليسيرمناناذ،ذلكبحضهمانكر iAAصينىو

تكذيبهالمسرومن،صالحمسلماوصالحمسيحيانهاو،صالحعربىاوكصالح

صالحا."ئوريا"يكونانيستطيعلا.بالتحريف،ولكنه.الصميدهذاعنى

الوقائع،فينراهما،الحسالىاقرببصورةنراهماهوبالذاتوهذا

الاشتراكىالاقتصادلبناءرايةالاللاممنيجحلانالىبعضهمتطلعفينمحصحين

.الدورهدالمثلصالحايبدولاالاسلاميالدينلان،الاسلاميةالبلدانفي

جديدةاقتصاديةغاياتاجلمنالايديولوجياتطريقعنالجماهيرتمبئةان

فىجدرياتفييرايتصورونالناسيكنلمالماضىففى.حديثةظاهرةهىالطراز

علىوهوتقدمهعلىللعملمامجتمعفيالجماهيردعيتمافاذا.الاقتصاديةالبنى

واما،الحرعبوتائرولوالممتادةلفاعلياتهماستكمالااماذلكمورةكانت،حاله

واما،القديمةاراضيهماستفلواكصايستفلوهاانيمكنجديدةلاراضفتحا

فئاتتردتماواذا.المجتمعذلكلخدمةفاعلياتهاتوجهاخرىلموتاخضاعا

الناتجمنا-لبرنصيبعلىتحصلانهدفهاكانف!د،مجتمعقلبفيمحدودة

المجتمع.هدانثا!اساوبتقلبانلا،السلطةفيالماركةمزايامناولاجتماعي

نقد،السابقةالاطرحسابعلىجديدةفئاتتكوينالىالدعوةوجهتماواذا

للطبيمة،خارقةقوىارادتهـ،بمبادةمختص،ضيق،محدودمجتمعلبناءذلككان

ناجدانادراكانولكنه،الارادةهذهاتجاهالىالقديمعالمجتكللتحويلاو

.الانتاجواعادةللانتاجالقديمةالصيخفيجذرياتحويلاالارادةهذهتتهدف

فىهوبل.اقتصادية،غراض!الناستمبحْةيحاوللم،الماضىفي،والاسلام

جديدةجماعةنيليدخلواالقبليةروابطهمعلىالتمردالىالمربدعاقدالبدء

فاضلة،تقيةحياةيمشواانعبادهمنطلبقدوالله.اللهصبيلفيالحملغايتها

الطبهذايتجاوزلموهو.المعتادالطبيعيالاقتصاديداطهممنيفيراندون

لاافراددخلكما،كاملةقبائلالجديدةالجماعةنيدخلتحين،بحدةجما
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حدثفقد،الجماعةلهذهالاقتصاديةالحياةتفيرتفلئئ.القبليةبالحياةيرتبطون

سوق)«قلبفيالانتاجىوكالتخصص،كالفتوحcالطارئةالاحداثبمضبتأثيرذلك

التقيةالحياهَاصبحتالجديدةالظروفهذهوفي.عاقيابمادذات"مثشركة

الاقتصاديةالبنىمعتتلاءميجعلهابماحددتوجائب،جديدةوجائبتفرضالفاضلة

ومنذ.نبيهوعناللهعنصدرتلو!دماطبحاالقدشةعلإ،،وأسبفتالجديدة

علىاما.السلوكمنممينانوعاالفردعلىتفرضابديولوجيةالايلاماصبحذاك

التىالصورةعلىالاجتماعيةالحياةادامةالىيدعوفكانالجماعىالصميد

المحتادةبالنسبوهذا.الاخلاقيالنهجالجاةلهدهيطلببأنمكتفيا،اكتسبتها

علىواما.اوسعالفشلمنبقدرأي،النوعمذامنلمطالبوالفشلالنجاحمن

الىتلحثو،الوطنىالطرازمنايديولوجيةاصبحفقدالخارجىالجماعىالصميد

هذهغزووالى،المسلمةغيرالجماعاتوجهفيالاسلاميةالجماعاتعنالدفاع

نطاقعلىفكررتالاسلامفيوالثيعالطوانفظهرتثم.مواتيةالظروف!لانتاذا

فقدثوريةمطالبغالبااليهأضافتانوهى،العامةالاسلاميةالحركةتطوراصفر

الدقيقالالتزامالاالاقتصاديالتضييربرامجمنيحمللاعامةبصورةذلكظل

للبنىجذريتغيربدونأي،النثاهـالممتادتماطىفيالكريمةوالاخلاقبىالتقوى

ينثرونكانواوالذين،اسلاميةغيربلادفيالمتناثرينالملمينفانوايخرا.القائمة

احدىهىالمحفةالتبشيريةالدعوةندرةاناذ)بالتبثير،بالقدوةالاسلاممثل

الحياةفياسلوبهمالجددالمؤمنينالىينقلونغالباكانوا،(الدينهذاسمات

مرحلة،أيةفي،نرى،انناأي0(»الرأسمالوية)«التجارةاللوب،*قتصادية

الاجتماعبى.النطاقعلىاقتصاديتحويلاجلمنتحبئة

كلاهما،قبلمناوردناهالذيالنظريوالتحليل،اذنالتاريخيةالتجربةهلىه

اجلمنالجماهرتمبمْةشأنهمنعاملااليومالايلامىالديننينرىانعلىيشجعلا

نالهبدلاالبناءهداانواضحااصبحانبمدخاصةوبصررة،الاقتصاديالبناء

يفحلكما،يقولونالمناضلينبحض.السائدةللبنىهداما،بالضرورةثوريايعَون

الىالوصولباسمهيمكنالذيالوحيدالماملهوالاسلامان،ا،اوزجانعر"

هلىا!لانواذا.اخرىايديولوجيةبأيةيأخذواانيستحيلالذين،الفقراءقلوب

الدينىالثمورعمقمنيراهماالىهدارأيهفييستندالسابقالجزائريالوزير

هناكواقعللاسلامالولاءفهذا،بلدهفيالفقراءالفلاحينجماهرلدىالاسلامى

والاصطدامتجريحهنقصدولسنا،الاسلامىالحالممناخرىاجزاءفيواقحهوكما

سممهاتلقيانمنالمدكورةالجماهيريمنعانبدلابأنهالظنالومممنولكن،به

رغمعلى،الولاءهلىاانندركانويجب.مختلفةصعدانعلىاخرىنداءاتالى

المحضة،الدينيةالمثلن!وكثرةنفوسدفعمنقدرتهوبرغمالايمانعنثمبيرا!لونه

يرونالفقراءكانالاللامفبى.طبقيةوظاهرةوطنيةظاهرةالاساسنج!ايضاهو

عملافرةAO،"المتاوربة"الحلياالطبقاتوعنالمسيطرالاجنبىعنيميزهمما

ويؤمنون،الاجنبىيحتقرهم،الفالبنيمثلهمفقراءالدينرجالوكان.فكرااو

اليهميتحدثون،لهمنمراءمنهمفكانوا،فيهيميشونالديالتقليديالمجتمعقيم

791

http://www.al-maktabeh.com



السلمفيتدريجياالدينرجاليرفعبدأالاستقلالولكن.مستواهموعلىبلفتهم

الاستقلالدرجةفيالمتفاوتة،الملياالمجتمعلثرائحاخذتبينما،الاجتماعى

لاتيازاتهاعقائديةضمانةوراءمحمومسحيفيللاسلامولا"الااعلانالىتتسابق

اجتماعيامركزاالدينرجالفيهيرتفعالذيوبالقدر،ولذلك.والماديةالاجتماعية

المحرومين.لدىوحيداشماراالاسلاميظللن،حياةومستوى

على،ممينةمناطقوفيفقرااكثرهمسيماولا،المحرومونهوُلاءيظلولقد

أياالتقاليدر"،جمونالذيناولئكعلىالفاضبللردطويلةحقبةمدىاستمداد

الذينالدعاةوراءانقيادهمعلىيظاونولقد.الهجومهذأبمثليتهموناوكانت

يحررهمانببالهيخطراحديأتلمدامماوبؤلىهمجهلهمءلىالقدسب"يضفون

يخدعالذيالوهـمهذابمثلننخدعالاعليناولكن.البؤسوهذاا)جهـلهذامن

مماييرهمعليهتنطبقلاالحياةمنطرازامام-فهؤلاء،والمثقفينالسائحين

الفالبفهمفي)الجدلىلمنطقهمعليهاسلطانلابثريةكتلوامام،ومقولاتهم

كتلةاممامباُز!مالظنالىيسرعون-(مخاطبتهايحستونلاودائمالغتهايجهـلمون

.ضىءالتطورالىيدفعهاانيمكنلا،ذاتهاعلىمغلقة،واحدةصخرةمقتقد

ناما،الواقعففى.الاخيرالقرنفيالتاريخيةالتجربةكلتكذبهوهموهذا

عميقتمْيرلاحداثالوقتمنقليليكفىحتىشروهـالحياةفيجذريتفييريتحقق

،الاسلامالىالدعوةومجرد.مؤلفةشينمنذحالهاعلىتجمدتسلوكيةمواقففي

كلقبلينبفىبل(صواهمولا)المحرومينتمبئةيستطيعلن،محتواهاتحديدبلا

يستطيحونتقدمبتحقيقوعدعلىالدعوةتشتملان-بدونهاوالاسلاممع-شىء

ايتقدمهذاموعدكاناذللدعوةسيستجيبونوهم.حياتهمشرو!فيتوقمه

باعثةدافمةبأفكارالوعدهذاوربط.للتحقيققابلا،جذابا،الا%لقريبالمأمول

الوقتبحضخلاليفريوقدالتمبئةهذهحميةمنيضاعفقدالحماسعلى

يبدوالاشريطة،المقبلالجماعىالتقدممذبحعلىالمباث!رةالفرديةالمصالحبتضحية

الاشريطة،وجوهريخاصوبوجه.ا،جالبميديكونوالاواهماصلماالتقدمهذا

هناكانيرواوالا،الطرفوحيدةتضحياتمنهمالمطلوبةالتضحياتلهمتبدو

ولو،لحسابهميستغلونهااوالتفحياتهلىهلىيثتركونلاامتيازاتاصحاب

بينماا،سطرهذهأكتبوانا.الداتونكوانوالتقوىالفضيلةلانفسهمزعموا

ومسلمون،الحرمانعلىصارخمثلوهم،وحماهحمصسهلفيسوريافلاحو

علمانى،بألْهيصرححزبحكومةعنبالقوةيدافمون،لاسلامهمالولاءشديدو

تأييد!دلووراءهموحرنيوهاالمدنتجاريحاربه،مسيحىعربيالاولوفيلسوفه

قليلاالا-أفىهمف!الجممةخطبالىاإحروءونهؤلاءويستمع.ادينارجال

بتحقيقهابدأوالتي"البمث"بهايحدهمالتىالمحسوسةالمزاياالىبالقياسى

.)7(لهم

V-زانفهاالثوحكومة،(691عامحماه،حداثالحققىالتمررهوهداانيد!لا

ابضالقضاءاعدر1666عاموفي.للاصلامولاءيهامعارفصناثرانهااعلنتبل،بهتقللمذاك
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ايديولوجيادوراالاسلاميللديننتصوراننستطيعلا،الراهنةالحقبةني

له،نوعىعالمالاسلاميفالعالم.طبقيصراعسياقفيالا(محبىءغيراوممبئا)

القوانينعنيخرجلنلذلكوهو.التثنالْياعالمالشىولكنه،الخاصةملامحه

اوسعبممنىاوطبقيصراع:صراعصشقبلومستقبله،البشريللتاريخانعامة

كلية.مجتمعاتبينصراعاوسعبممنىاو،وطنىوصراع،اجتماعيةفئاتصراع

مناشكالاتتخذوجملها،حدتهاوفكين،الص!راعاتهذهتهدئةالمستطاعوفي

يحفلالا،الممممةفوقْإفاتهميحوانالمقائديرستطيعكذلك.اللميةالمنافسة

يرىاندون،وراءهافيمااوالمماركهذهخارجتأملاتهاوبحوثهيتابعان،بها

وحدةالىاو،الاسلاميةوالروحاللهالىالدعواتوسعفيانكما.قيمةلها

ودائما،الصراعاتهذهالنظرعنتحجبان،اوطناوحدةاوالتقليدية"1،مة"

عليها.القضاءتتطيعلنولكنها.قليلةفئةلمصلحة

الذيكذلك،الاجتماعيةالقاعدةفياختلافدونسياسيةكتللينفالصراع

السنواتفي،مثلا،السوفياتىالاتحادفياو)الجزائراستقلالبداياتفيحدث

الصراعاتمحلي!لإنالزمنمنفترةخلاليمكن(ستالينوفاةتلتالتى

تكادوما،نسبياضؤلوان،الديمقراطيةمنقدريتاحيكادماومن.الاجتماعية

الىالمتصارعةالكتلتضطرحتى،محدودةتكنوانلىياسيةطبقةالميدانتدخل

ر،،تتمتعالتيالامتيازاتيمىانعادةالبرنامجهذأشاُنومن،ببرنامجالتلح

المختلفة.الاجتماعيةالفئاتمنهاتحرمأو

قلبايتضمناقتصاديابضاءالاولىبالدرجةتمتهدف،حقبةتستطيعولا

ناقيادتهاتحاولحينحتى،الطبقيالصراعمنتخلوان،القديمة)اجتىجذرليا

يكونقدامروهو)الحامةللمصلحةتمملانهااعلانوراءالحقيقةهذهتحجب

التحتيةالبنية،التصنيعأسساقامةالىسينصرفونالقادةانذلك.!صحيحا

،المستوياتكلعلى"الكوادر"خلقوالى،مستقلحديثبلدلكلمنهابدلاالتى

صْمفعامليبوصفهما،والفقرالبطالةمحاربةوالى،الحليغفيالتوسعالى،بالتالى

يمكنلا،اولىجهيمامن،هذاولكن.والقوةا،ستقلاللنفسهيريدبلدفيوتبمية

اذنبدفلا،القديمةالبنىمنالمستفيدينوعادأتبمصالحبا،ضرارالايتماز

ناكما.الحقائديللسلاحالطرفيناستخداميفترضصراع،ضد!مصراعسن

بيدهاالتىالفئةانيحني،البشريالتاريختجربةتدلكما،اخرىجهةمنمذا

تتمتعانالقيادةمراكزكْبالفئةهذهتصْمهميناللىاولئكمنالمؤلفةوالطبقةانسلطة

الماديةالمنافعنظروجهةومنيديهمابينالتيالسلطةنظروجهةمنبامتيازأتعادة

هلىهتثيراندون،طويلة.-شصةورلفا،لترةتمضيولقد.علإ"،تحصلانالتى

عناعلنلانهالامريكلية،المخابراتوراءهباْناللطةواتهقه،صواتبضعثبابهاحدبجنحكما

اناطقا:لهكانتوحماهحمصوسهول.وبلامتهاالفتوةحماسمنبئيء"الملمانية"طركته

.(المترجم).الخمياتاواخرني،الزراعيالاصلاحدطبيقمر!التىالوربة
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واذا،بوعودهاالقياديةالفئةوفتاذاهذايحدث.ظاهرةمعارضةالامتيازات

المثلعنانحراتيقعلمواذا،تدريجياالاكثريةلمحيةالمامالمستوىارتفع

السيولةمنقدر-ذلكفوق-ضئمنواذا،ا،مةبهاتتممكالتىالجوهرية

القيادية.الدائرةحدودالىالاقلعلىيصلواانالمحظوظينلغيريسمحالاجتماعية

لاعنتبدوان،طويلةفترةخلالالدائرةهذهلامتيازاتيمكنالحالهدهففى

كفءملمتاحةكلىلكتبدووان،خدماتهملقاءافرادهايستحقهاجراالاكثرية

ذاته،القائدةالطبقاتبفعل،المحظوظةغيرالطبقاتفانذلكومع.طموحذي

المطالب.ملىهدعمعلىوقدراتهامطالبهافيهتتزايدمستوىالىتدريجياستصل

ستحمدا،متيازاتذاتالفئاتبأنالاعتقادالعسرمنتجملالتاريخيةوتجربتنا

ثمودلاذاكواذ.طوباويابمضهايكونقدالتى،المطالبهدهتلبيةالىيرفي

كظاهرةتدريجياتبدوبل،قبلعن-لانتكماالوظيفةعلىلإجرصورة،متيازاتها

تنافسيقومانطبيميانسي!سايفاوهنما.والاستفلالالاستمازةمنثابتةلبنية

مناكلش،الطوباوية"تونغ"ماوتسىجملةمنالرغموعلى.وصراعومعارضة

مرحلةالىتنتملانمنعدائيةغيرذدأالتىالتناقضاتلهذهيضمنماابدا

،المحتادةالاطواربكلالصراعاتهذهتمرولقد.المنيفالحداءوربما،العداء

صراعاتتقوماو،الخرقاءبالتصرفاتتتثيرهااو،بالتنازلاتالسلطةفتهدئها

مكنونة،ولو،تبقىذلكمعولكنها.الخلفيالصفالىبهافترجعخارجية

الصحياقعنالنظربصرت،للامورالممتادالمجرىهوهدا.الرمادنحترلو

منولكن.انسانىبمذهباودينيةبمقيدةالمجتمعأخدوسواء،الايديولوجى

الطارئة.الصراعاتهدهفيالايديولوجياتتدخللاانالمسير

!دايديولوجية،الاسلام"استخدام"يمكنكيفنتصور،،السياقاهذنج!

.اخوىفياومرحلةفيالمحافظةالطبقاتضدمراععامليكونانيمكنكيفولا

الدينىدورهجائبالى،الطبقيةالصراعاتفيبدور،قامالماضيفي،انهالمؤكدمن

الوطنيةالوحدةنجماعاملا!لان.الاجنبىضدالكفاحفيوطنى-درمزودورهالمحض

يتلخصا،جانب،معللصراعرايةفكان(اخرىلعوامجانبالى)!اهويتوتحديد

الىاشارةدوثماوحدهاالهويةعلىمبنيشمار،للحماسمثيربيطشمارفيدوره

وابناء،عظيممجيدتاريخورثة،مسلموننحن":الحقيدةاركانالىو،الايمان

لاخريننخضعانلناينبفىفلا،والحقلوالمدلالحقمنمبادىءعلىقامتامة

اقتضى131الهدفهلىامئلخدمةعلىقادرا!نحتىيزالولا."شأونايبلفوالم

Iliالاشتراكىالبناءخدمةفييفيدانيتطبعلنولكنه.الامر ، Tفى!لان

التمبحْة،علىقادرة،نضالية،واضحة،محددةشماراتالىترجمتهالمستطاع

وظيفةفردلكلتحددانتستطيع-الثحاراتلهدهكنفيدا-القيادةكانت131والا

الاشتراكيةاعداءتهمانممكناكاناذاوالا،مكانهفيكلاتضعوان،مباشرة

بولاْلهمجهرواوانحتى،التقليديةالاسلاميةللصيفةوفقا،"اللهاعداء"بأئهمعلنا

!ليفأالتحقيقعس!رةاليومالثرو!هدهانيرىلاومن.الاسلامىللدين

واصحل!،"كلكاوالممتلكاتهدهتأميميجب،ا،سلامباسم":نملنانن!تطيع
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نا(حقعن)يعلنونالدينرجالوكثرية،كقوىونماذجأئمةالممتلكاتهده

بالمجتمعالجميعاذهانفيتاريخيامرتبطولايلام،الخاصةالملكيةاقرقد*صلام

واحدا!دانتالخاصةالملكيةحرمةانتنفىانحجةايةتستطيعلااللىيالتقليدي

المتعلقينالوجهاءالاشخاصهؤلاءكلاللهبعداءنصمانلناوكيفأاصسهمن

دون،نفهعنيملن،صريحا،جهريا،واضحاتملقاوعباراتهالاسلامبمصتقدات

وعبادا!همأمحتقداتهمعلىهجومذلكفييكونان

انهاتعلنايديولوجيةحركات،متكررةمرات،شهدقدالماضانصحيح

مريديهاوتدفع،فجرهنيالاسلاملصفاء،الحقةالاسلاملروحالامينةوحدها

دجالينبوصفهمالمصرمسلساكثريةضدالصراعالىالتعصبعلمتهمالذين

نفسهاهىكانتهدهولكن.خبيئتهمنياللهاعداء،اعماقهمفيكافرين،منافقين

يحاربجديد!لهنوتحول،جديدةدينية"كوادر،حولمنتظمة،دين!يةحركات

مماثلةعملياانهائفسهاعنتملنالجديدةالحركةكانتحينوحتى.بالدينالدين

ا!اصة،الدينيةعباداتهماذلكمعلهاكانت،الاصيلةالاسلاميةللدكوة

ومحتقداتها،ن2للقر(موجهة)لثروحاالاقكنلمولوالخاصةالمقدسةونصوصها

،يستطاعكانبهلىا.نية2القرللمقيدةتوضيحاتمجردانهاقيلوانالخامة

الىالتقربفيحرجايجدونلاكانوايناللىالعلماءاولئكاللهبمداءيختهمانمثلا

ثف!ه.الرسولقبرفوقبل،هؤلاءقبورفوقالمرفوعةالقببتهدموان،الاولياء

والقولوالسلطةالثروةبدويبالتشهرربطهيمكنكانكلههداانوصحيح

الرسسالمصراسلامعلىالتمردولكن.فوهوحرالحقيقيالاسلامشوهوابأنهم

يكونانفيهيفترضكانولوحتى،جديداسلامباملانمرتبطابالضرورةآطن

نايستطيعمن؟جددودعاةبأنبياءاليوملنااينفمن.الاولللاسلامأمينةصورة

وهم-استعدادعلىمؤمنين،جديدوبلاهوتوالمبادة،الصلاةفي،حولهيجمح

ذاك،اوالمعتقدوهدا،تلكاوالثميرةهدهيهاجمواان-بالطبعالاشتراكيةيبنون

الجهلالىنحتاج،الاحتمالهلىابمئلنقوللكى،انناأبهمايؤمنونيناللىوكل

الحلماءبعضيبديهالديالجهلهدا،ألاسلامىالمالمفيالرامنبالمناخامامل

ا،نحتىتعيثىتزالماالمصلمةالجماهربأنالساذجةقناعتهموالى،والمشايخ

.الائحطا!عصورمقدساتمناخنج!

البناءهلىاكاناذا،الاشتراكيالبناءعلىقادرةايديولوجيةهناكتكونولن

عدووصمبهايمكنبحيثكانتاذاالا،(اليهاحاجةفيوهو)صراعاتالىيحتاج

الايديولوجية.هدهبهاتناديالتىالعلياللمثلعدوبانهالاشترا!لىالبناء

الراهنة،الظروففي،السواءعلىالدينيةوالايديولوجيةالوطنيةوالايديولوجية

عنالمدافعيناخلص-العكس-انفسهممنليجملواوسيلةالفللرجعيينتتيحان

مكانفيالبناءهداتضعانألاشتراكىالبناءايديولوجيةوعلى.والدينالوطن

لانالوطنيةالايديولوجيةنييستطاعوهدا،الرفيمةالمثلهدهالىبالقياسجوهري

عسيرولكنهوسحادتهالوطنقوةشر!هىالاشتراكيةانعلىالبرهاناليشرسن

ارضبة.فبرالملبامثلهلانالدبنعلى
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الدينيةالعالميةموجةانصحيح.الوطنيةالاديانمرحلةتجاوزناقدبحدونحئ

الدياناتمحلحلتوالتى،المسيحقبلالثاعنالقرنمنذبدأتالتي،الكبرى

علىواحيانا،القديمالوطنيالاتجاهنحوكثيرةأحوالفيارتدتقد،الوطنية

تدرجاتمع،"وطنية-فوق"جماعات،مماأوطانبضمةتضمجماعاتصميد

اوروبيةبيضاءمسيحيةوطنيةتمنيكانتمثلافالكاثوليكية.الوطنيالولاءفياصريفة

مع،...الخ،المانيةواخرىفرنسيةوطنيةنفسهالوقتفيوتحتها،امريكية

الىالحودةمرحلةفي!نولكننا.الاولىالمالميةالحربفيحدثكمامدفةنتائج

بحيث،المحفةالدينيةللمثلالتجريدمنمزيدالىنفسهالوقتوفي،اصفىعالمية

بالقيمالفردعلاقاتتوجيهمهمةالجميعوعىفييحملايامنافيالدينجوهرأخذ

ا،نسانخيراجلمنالتعبئةمعهذايتمارضا،الممكنومن.للطبيعةالخارجية

ذلكاثبتكمانفاليةهـلوكيةقواعدءاجهتبنىانالممكنمنانبل،الارضعلى

التىالصلةولعَن.الاخيرةالسنواتخلالفرنسافياليساريينالمسيحييننا!

المقباتتقيمالمناقضالاتجاهذاتالدينية"الهـوارر"وبينالدينبينقائمةتظل

كانتالتىالحركاتبتطوراوروبافيلف!دناهماوهذا،متقثوريعملوجه؟ب

برايةيستظلونالذيناولئكمعالاسلامفيشهدناهكما،سسيحيةباشتراكيةتقول

ولادينىتجديدباْيتاتىلالكونها،ألحركاتهذهانذلك.الاسلاميةالاشتراكية

كانت،اللهاهـ،مكاخوانالاامتهااوكني!تهااعضاءكلتحاملانتستطيع

الاشترا!ليةالاحزانيتجاهالاجتماعىالصميدعلىالضحفموقففيبالضرورة

الاختياراتوكانت.طبيميةظروففيالطرفينبينمنافسةقامتلر،انملمانية

الخصاممنتمنمهاوالاخلاقيةالدينيةمباد!،،لانبالضرورةجذريةاقلتقترحهاانتى

وهذا.ومتمسفينمستغلينكانواولوالايمانفياخوانهامعالمهادنغيرالمتثرد

الثوريةْ،الحقبفيلىيماولا،اليهايجذب!لان-نسبياكانوان-الممتدلالإتجاه

المجموعةوهذه،والمحتدلينوالمسالمينالامتيازاتوانصافالامتيازاتذويكل

بدورهاتزيد-السياليةالهيئاتفيالممتادةللقوانينوفقا-الاعفاءمنالجديدة

الجذرية.عنالحزبابحادسن

الاسلامية.البلادالىايضاطريقهيأخدبدااوروبافيجداالجلي،التطوروهذا

منذالواضحفمن.الطبقىالصراعحدةبازديادفيهابروزايزدادقدوهو

مواقفهاعلىالدبنقدسيةلاضفاءالاسلامستستخدمالحاكمةالفئاتانا؟ن

يستطيحهلامايستطيمونلانهما!افظينعلىيسيرأمروهذا.المحافظة

الاخلاقفيالسلفيةالتقاليدانصحيع.بالقاليدالاحتماء:"التقدميون"

اكتسبتولكنها،خامةايعلاميةسمةبأيةتاريخياتتصفلاالاجتماعيةوالملاقات

حق-غيرعلىولو-اليسيرومن،الوسيطالاسلامىالعصرفيالقدسيةهالة

تملكالحا-لمةوالفئات.التقاليدهذهيمسؤنمنضدالدينىالتمصبئمَتأان

الاقتصاديوالتقدمالاستقلاللهميتيحالذين،الدينرجالعلىالتأثروسائلكذلك

اللىي(الجماهيربينالعيشومن)،البؤسمنوينقلىهمالامتيازاتذويبينمكانا

الدينورجال.منهمالكثيرينفيهأبقتقدالاغلبعلىالاستمماريةألنظمكانت
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الىدائمايدعوالذيالاخلاقيةالموعظةوترعلىللفربطبيعياستمدادعلىهؤلاء

التنازلالى-عمليا-أي،الامةفيوالوفاقالسلاموالى،والاذعانالاستسلام

مبرراتعلىالمثورالعسيرمنولشى.المكتسبةبالاوفاعوالرضالمطالبعن

حديثة،اسماءوراءاللزومعندالمحافظةالمواقضواخفاء،المقدسةالنصوصمن

المستطاعفيانصحولئن.الاسلاميةالاشتراكيةمثل،الجماهراغراءعلىقادرة

علينافان،بالمقدساتباحتمائهالتشهيراي،ذاتهاارضهعلىالموقفهدامحاربة

النصوصدقةعدموان،سلاحامنااقوىالصعيدعذاعلىانهانفسنانكئمالا

بتأويلتأويلاتهندحضانءايناالعيرمنيجكلالاقتصاديةالثؤونفيالمقدسة

حتا.تقدمبى

احتكرتواذا،المحاف!الموقفلهذاالسيطرةتمتاذاسيحدثالذيفما

علىقياسا،بذلكنتنباُانصمباليسأحقيقتهافيرجعيةعناصرالاسلامىالدين

التقليديايمانهاعنالجماهيرتبتمدانهىالحتميةالنتيجةان.التاريخيةتجربتنا

بهتتخلىوالذي،والمعنويوالثقافىالماديبؤسهامنبهتنجوالديالقلربنفس

منذالموجود-الاحساسفيهيتضاعفوالذي،قروناامتداللىياستسلامهاعن

فيالحديثالاعلىوالمثلالحديثالحالممتطلباتبضفط-واضحبثكلا؟ن

قوىصحودرونحاجزاالاسلامسيصبحالحالهذهوفي.ا،جتماعيةالمداللأ

بتلكشبيهةأزمةسيحانبىذاكاذ.طويلايصمدانيمكنلاحاجزوهو،التجديدْ

عنناشمْةاضافيةقوةدعمتهوان،ع!ثرالتاسعالقرنفيالمسيحيةعرفتهاالش

وطنى.كديندوره

نفسهجدداذاالاالازمةهذهمن(جزئيا)الافلاتي!طيع3لنالاسلامان!

ضديكافحونمؤمنينمهلمينوجودالىيحتاجالتجديدوهذا.الاعماقحتى

السلفية.والاخلاقوالتقاليدالدينرايةثنايافيالملفوفة،.للاسلامالرجميةالتفيرات

قادرينانفسهميجدونالديناولئكتجاهت!ثددكلعنيكفواانعليهموسيكون

منمسلمينيكونواانيأنفونذينوال،الدينالىاللجوءدونسلوكهمتحديدعلى

قابلةقيماوالسنةن6القرمنيستخلصواانعليهمسيكونكما.الشفاهاطراف

الامتيازاتبالفاءتناديالتي1الطبقاتتلكء)ىسيماولا،الحديثالحالمعلىللتطبيق

تعاليمعنالمقدسةالنصوصفييبحثواانعليهمانيحنىلاهذا.والاستفلال

بلان،الزمانلهدأصالحةوجدتاذاتكونلاوقدفي"،لهاوجودلااق!تصادية

تركيباالديناطارفييحققواوان،الاجتماعيةللاخلاقمقبولةتعاليممنهايستخلصوا

تدعوالتىا،نسانيةالمثلوبينالتقليديةالدينيةالمثلبين(جوارمجردلااعضويا

ضمانالىالوحيدالسبيلهدا،الاقتصاديالبناءالى(اليهتدعوهماجملةفي)

بمطىانالاسلاميستطيعقد،وحدهوبه،الثمنبهدا.المجتمعلاغضاءكريمةحياة

فىانخراطهممعباسلامهميستمسكونالذينالرجالبمضنظرفيقيمةالحياة

وصحهمفيانيظنونالذيقاولئكجانبالى،القاسيةالاقتصاديالبناءمهمات

بلدهم.وحياةحياتهمتنظيمفيالدينعنالاستفناء

واحالهعلىالاسلامظلوسواء،بدونهاوا،سلاممع،الحالكانتوايا
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مستقبلالطويلالمدىعلىالاسلامىالمالممستقبلفان،تقدميباتجاهاغتنى

تحتولكن،ارضيةاغراضاجلمنويدورينفجرالارضعلىوالصراع.صراع

ناهىقرنينمنذالمالمعلىثماوروباعلىاستروذتالتيوالفكرة.الافكارراية

نابالمناءجديروانه،السبيلهذأعلىيتحققتقدماوان،ممكنةالارضيةالمادة

اضطرتوقد.والطغيانا،ستفلالمنبريئةانسانيةاجلمنالناسيكافح

وان،الفكلرةهذهتتبنىان،برغمهااوبرضاها،والدينيةالوطنيةالايديولوجيات

الانانيةالمصلحةالىبهاوانحرفتالفالبنجمانطاقهامنضيقتقدالاولىكانت

-فوق"،عالميةعلمانيةايديولوجيةالىالفكرةهذهتطورتولقد.واحدلمب

لمصطلحاخرىمرةوفقا)"نانيةالا-الليبرالية))المقيدةصيغةفياولا،"وطنية

اخرىبلادونجماالفرنسبة"اليمقوبية"طرازمنمعبئةاشكالمع،(")إمانهايم

،اخرىمرةالحدوثاصشطاعربماوهذا.مختلفةوحقب(الرقذلكنيبما)

المالرأسسيماولا-المالقوىسيطرةعلىللتسترالمقيدةهلىهاستخدامومن

للتلاؤمتصلحلاانهاهذاالىيضات.الفررأفدحبهاانزلقد-الفخمالامريكى

الاقتصادية.البنيةفيالجذريةالتفيراتمع

المالمفيانها،انحرافاز"،برغم،اثبتتفقدالماركسيةالايديولوجيةاما

الىتدفعاننينجحتقدوهي.للتقدمعلمانيةممبئةايديولوجيةأ!دملالحديث

الاجتماعيةالمفاهيم!لشفتوقد.دالافرامنملايينالقصوىالتضحيات

التىالرئيسيةا،باطيلعنوالماركسيونمارك!فصئهاالتىالملميةولاكتثافات

دونحالقدالايديولوجىالجهازكانوان،والطغيانالاستفلالبهايتتر

ناوالاضطهادالاستفلالضد-لفاحاييستطيعولن،مظاهرهماكلاستكات

لمشكللعلىالماركسيةالحر!لةابرزتهاالتىالمثلان-لما،الاضافةهذهيهمل

ماوهى.الحديثالانسانلتمبئةالمؤهلةالجوهريةالمثلتظل!نحتىيتجاوز

يستطيحبهاألتىالفتلة-جديدةترا!ليباحتوتهااممستقلةظلتسواء-تزال

لإسلامارضوشعوب.المالمنمايرانيثانAmJi"ارخميدس"1،"بروميثيوس"

يصرفونعساهم.لوجهوجهاالحقيقةهلىهينظرواانفيالمصلحةكللهموقادتها

والمناطقةالمقائديونيطرحهابنفكلاالتىالفخمةالحديدةالاوهامعنانظارهم

لااللىيالاساطررمصنعوعن،ومستفلينمستبدينمنوراءهمومنوالمشعوذون

البصيرةصرامةكلهذلكعلىمفضلين،الالوانمتعددةمتجددةخرافاتينتجيالو

يسميهالدييسوع!ولهكدا،"يخلصكم!والحقالحقتحرفون".المرة

.،شيئاالحقمنيغنىلاالظنان":ن2القرويضيف.مريمبنعيسىالمسلمون
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الطليعةدارعنصدر

والمجتمط(""لشاسةدسلةضض

ولةلدا0

لاسكيهارولد

ثانية()طبعةالحديثةالدولةقهـالحرية

رابعة()طبعةالارضمعذبو.

فافونفرافز

الدوليةالعلأقات!

كولاردانيال

ثالثة()طبعةالأَسيويالافتابِمنمطلجه.

كانال،بيشلونغنفوين،ثعينو،فارغا،غوثلييه

للتاريخالواحديةالنظرةنطور.

بليخانوفجورج

ئالفة()طبعةالموحدة.الوطنيةالجبهةفي!

ديمتروفجورجى

ئالئة(أطبعةالدائيآالثإرة5

تروقسكي

الستاليفيةالتجربةنقد:المغدورةالثورة.

(جديدةوترجمةتانيةطبحة)

قروتسكى

العالميذةألثىفلسفة.

ماريكفرانز

والثورةالامبريالية.

هورويتزدانيد

ملحقة)معوالدولةالا،روبيخةالشيوعية.

(الكتابعلىاوسوفياتبالرد

الث!يوعيللحزبالمام1،مين،كاريوسنتياغو

الالحباني.
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الازمةقدر(سات:المفقودةالتنمية

العربيةوالتنيويةالحضارية

قرمجورخد.

دراسات:اللامتكافىءالتطور

للرأسماليةالاجتماعيةالتشكيلاتق

ئالمثة()طبعة(لمحيطية

أمينسمرد.

قوالتاريخكطوالاهةالطبقة

الامبرياليةالمرحلة

أمينسميرد.

سادسة(طبعة)الماركسيالفكرتطور

فرحالياسد.

الاجتماعيعلمبين:الاجتماعيالتغير

الاشتراكيالاجتماعوعلمالبرجوازي

ثانية(طبعة)

الزعبىأحمدمحمدد.

لماركسيةواالاجتياع

ابراهيمالفتاحعبد

للثورةالطبقيةالاستراتيجية

فانية(طبعة)

طرابيثسجووج

والايديولوجياالماركشة

طرابيشىجورج

ثانية(طبعة)السوفياتيةالماركسية

ماركوزهربرت

ومعناهاالروسيةالشيوعيةمنابع

برديائيفنقولا

ئالثة(طبعة)والرأسماليةالاسهلمام

رولنسونمكسببم
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